
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę aparatu fotograficznego z osprzętem dla 

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk w ramach działania „Przebudowa i 

doposażenie obiektu „Kuźnia Rybacka” oraz popularyzacja wędkarstwa poprzez zakup sprzętu 

wędkarskiego w miejscowości Wiklino” Postępowanie o udzielenie zamówienia, w ramach 

którego składane jest niniejsze zapytanie ofertowe, odbywa się zgodnie z zasadami 

konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze”. 

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze 2014-2020”, zgodnie z Umową o dofinansowanie  Nr 00272-6523.2-SW1110451/19 z 

dnia 27.11.2019 

 

Zamawiający: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, Głobino,  ul Główna 

65, 76-200 Słupsk tel. 59 847 10 91, e-mail: biuro@gok.slupsk.pl  

I. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji  

Dostawę aparatu fotograficznego z osprzętem zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr.1 do 

obiektu „Kuźnia Rybacka” w Wiklinie, Wiklino 30A, 76-200 Słupsk 

II. Wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące od daty odbioru  

III. Kryteria oceny ofert: 100% cena.  

IV. Termin składania ofert: 27.04.2021r.  

V. Termin realizacji: do dnia 10 maja 2021 roku. 

VI. Wynagrodzenie wykonawcy:  
 
Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe.  Cenę należy podać 
w złotych polskich (PLN). Cena obejmować powinna wszystkie elementy kompletnego 
przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu.  
Cena powinna zawierać oddzielnie wszystkie elementy składowe, tj.  
1) cena netto,  
2)podatek Vat zgodnie z zasadami jego naliczania oraz obowiązującymi przepisami 
obowiązującymi na dzień składania ofert,  
3) cena brutto, stanowiąca cenę ostateczną.  
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Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru.  
Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w dniu wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
 
 
VII. Termin związania z ofertą:  
 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
 

VIII. Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:  

Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie oświadczenia). Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

IX. Forma składania ofert:  

Ofertę wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych ( załącznik nr 2) 

oraz podpisaną klauzurą informacyjną (załącznik nr 3) należy składać na załączonych 

formularzach do niniejszego zapytania ofertowego, korzystając z jednej z poniższych 

możliwości:  

1. Osobiście w biurze Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, Głobino ul. 

Główna 65, 76-200 Słupsk  

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu) pod adresem:  

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, 

Głobino ul. Główna 65, 76-200 Słupsk  

3.  Pocztą elektroniczną e-mail: biuro@gok.slupsk.pl   
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X. Oferta zostanie odrzucona w przypadku: 

• Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

• Jeśli zostanie złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

• Jeśli zostanie złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu 

• Jeśli zostanie złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z 

zamawiającym 

 

W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z 

zapytaniem ofertowym Zamawiający unieważni obecne postepowanie dotyczące wyboru 

wykonawcy i przeprowadzi kolejne w późniejszym terminie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

O wyborze oferty wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59-847-10-91  

 

 


