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Nr sprawy 3/2022 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie 

Ul. Strażacka 4 

37 – 470 Zaklików 

 NIP 865-15-05-047 

REGON 000629979 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2022 

          W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie zapraszam do złożenia oferty w 

postepowaniu na ZADANIE GOK Zaklików dostosowanie sceny oraz wyposażenie pomieszczeń do 

działalności kulturalnej - W RAMACH PROGRAMU INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ  

IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO FUNDUSZ PATRIOTYCZNY - 

EDYCJA 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU PRIORYTET II. 

I. Istotne postanowienia przyszłej umowy: 

1. Przedmiot zamówienia. 

a/ Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie sceny poprzez wyposażenie sceniczne: 

 KURTYNA GŁÓWNA – szerokość = 700cm; wysokość = 300cm + paldament 70cm. Proponowany 

materiał – plusz kurtynowy 420g/m2  - wyznaczania zapalności wg PN-EN ISO 6940:2005  

PN-91/P-04824 lub podobne o tych samych parametrach 

 Drapowanie = 80%  

 Obciążenie dolne kieszeniowe 0.23kg/mb 

 Zakos łączący – 30cm 

 Obciążenie pionowe części zamykającej – 1.7kg/strona 

 Histereza dopasowania wysokości kurtyny – 9cm 

 Torowisko prowadzące – SMK075: AL Mg Si, 4 kg/mb kpl. 

 Ugięcie odcinkowe torowiska – 4mm/mb przy obciążeniu max 174N/m 

 Wózki SMOP75/SMP100 czterołożyskowe cichobieżne (powłoka łożysk poliamidowa + 

zderzaki) 

 Mechanizm napędowy SMNK2 – sterowanie radiowe (310Mhz Q) zasięg = 100m, klawisze 

sterowania bezpośredniego (dowolna ilość)  

 Pobór mocy – 200VA 

 Klasa ochrony IP5 

 



b/ KURTYNA HORYZONTOWA – szerokość = 600cm, wysokość = 300cm 

 Opis jak kurtyna główna, napęd ręczny SMNK1 

c/ KULISY – szerokość = 130cm, wysokość = 300cm – 4szt. 

 Szyte na gładko, mechanizm obrotowy 360o  

d/ PALDAMENTY – szerokość = 1100cm, wysokość = 70cm – 2szt. 

 Drapowanie jak kurtyna główna 

2. Zaoferowany towar musi być fabrycznie nowy, sprawny, wolny od wad fizycznych. 

3. Przedstawiona cena zawiera koszt towaru oraz koszt wykonania montażu. 

4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt oraz wykonane 

prace, na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 

6. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji, jak również konieczności wyjaśnienia treści 

zapytania ofertowego oraz we wszystkich sprawach formalnych należy zwracać się do:  

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie ul. Strażacka 4, 37 – 470 Zaklików 

e-mail: gokzak@wp.pl lub tel. 501 974 420. 

7. Wykonawca winien posiadać udokumentowaną wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

II. Kryteria oceny składanych ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami: 

a/ cena - 100pkt 

b/ doświadczenie zawodowe – 100pkt. 

2. Ofertę opatrzoną adnotacją OFERTA do postepowania pn: ZADANIE GOK Zaklików dostosowanie 

sceny poprzez wyposażenie sceniczne należy dostarczyć/przesłać  w formie pisemnej w zaklejonej 

kopercie na w/w adres lub e-mailem: gokzak@wp.pl  

3. Oferta powinna zawierać: 

a/ nazwę i dokładny adres wykonawcy, dane do kontaktu tj. telefon, e-mail oraz formularz ofertowy 

wraz z oferowana ceną.  

b/ cena oferowana przez Wykonawcę powinna zostać przedstawiona w złotych. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2022 r. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania ofertowego bez podawania 

przyczyny np. gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego. 

7.Otwarcie i  rozstrzygnięcie ofert nastąpi 12 kwietnia 2022 r.  
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8. Termin wykonania prac – 15 czerwca 2022 r. 
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