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Zapytanie ofertowe 

 w ramach procedury konkurencyjnego wyboru ofert na wykonanie 

muralu na elewacji budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa  

w Serocku 

 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński” 

 

 dla zadania p.n. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury  

i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej  

o wysokich standardach jakościowych i użytkowych.” 

 

 

I. Zamawiający: 

 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  

ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock                                                        

tel.: 22 782-80-70 

fax: 22 782-80-71    

www.kultura.serock.pl 

e-mail: biuro@kultura.serock.pl                           

NIP 536-191-82-71 

REGON 360467472 

II. Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjnego 

trybu wyboru ofert określonych w Zasadach konkurencyjnego wyboru ofert w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej >?@ @@@,@@ zł. neAo w Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku. 

Do postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia >> września C@>D r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z C@>D r. poz. C@>D ze zm.), poza przypadkami, gdy treść niniejszego 

zapytania odsyła do ich stosowania. 



 

Zamówienie współfinasowane jest ze środków UE w ramach działania „Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu K „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 

C@>K – C@C@” z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobarwnej, wielkoformatowej grafiki (muralu) na 

elewacji budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przy ul. Pułtuskiej ?M. Mural 

wykonany zostanie na podstawie indywidualnego, autorskiego projektu Wykonawcy, który będzie 

przedmiotem oceny w niniejszym postepowaniu. Projekt w swoim artystycznym przekazie 

nawiązywać musi do tradycji rybackich, flisackich i walorów przyrodniczych terenu Zalewu 

Zegrzyńskiego zawierając jednocześnie motywy przewodnie nawiązujące do sztuk piękny 

(malarstwo, muzyka, poezja, taniec i teatr) – zgodnie z profilem działalności Centrum Kultury  

i Czytelnictwa w Serocku.   

Mural powinien zostać wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. 

sprayów), gwarantujących jego niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów, trwałość  

i odporność na wpływ warunków atmosferycznych przez okres min. KP miesięcy. 

Miejscem wykonania muralu jest zewnętrzna ściana budynku CKiCz, którą przedstawia załącznik 

nr Ka. Wykonany mural powinien objąć całą powierzchnię ściany wynoszącą około QCmC,  

z tolerancją do >M% powierzchni – w zależności od zaproponowanej koncepcji.   

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia Wykonawcy wybranemu w postępowaniu 

uwag i sugesSi do finalnego wyglądu muralu w oparciu o wybraną koncepcję. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wycenie realizacji zadania wszystkich kosztów 

związanych z jego wykonaniem, w szczególności:  

- zakup / najem wszelkich materiałów, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych do 

kompleksowego wykonania muralu w tym najmu np. rusztowań, podnośnika lub innych urządzeń 

umożliwiających wykonywanie prac na wysokości,  

- zabezpieczenia powierzchni okien, drzwi, chodników i innych elementów narażonych na 

uszkodzenie (zabrudzenie) w wyniku prowadzonych prac malarskich,  

- kosztów narzędzi malarskich,  

- kosztów farb, gruntów malarskich i materiałów do zabezpieczenia powierzchni muralu jeżeli 

technika jego wykonania wymaga stosowania takich środków.  

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy / wykonawców,  

- noclegów, kosztów wyżywania itp. 

Warunki zlecenia: 

1. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego projektu wraz 

z możliwością przetwarzania i powielania, będą należały do Zamawiającego. 

2. Dopuszcza się zmianę zakresu prac projektowych za zgodą stron. 

3. Projekt muralu, musi być indywidualny, oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. Oferent oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu muralu 

oraz, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

5. Oferent ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu 

wykorzystania materiałów jako własnych. 



 

6. Oferent zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe do projektu muralu 

zgłoszonego w ramach niniejszego Zapytania ofertowego na Zamawiającego z prawem do 

dalszego rozporządzania w wypadku udzielenia zamówienia. 

7. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 

w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował co najmniej 2 usługi 

polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu muralu o powierzchni nie mniejszej niż 50m2.  

Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić w odniesieniu do każdej usługi: - zdjęcie z efektów 

realizacji usługi, datę realizacji, dane (nazwę) Zamawiającego, na zlecenie którego wykonywany był 

mural oraz krótki opis przedsięwzięcia.  

Wykaz usług należy udokumentować na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

Przedstawiony projekt muralu nie może zawierać treści lub elementów: 

>) o charakterze nieobyczajnym, 

C) które zachęcają do aktów przemocy, 

?) nawołujących do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, 

K) dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub 

narodowość. 

Przedstawiony projekt muralu musi być zgodny z opisem zamówienia, w szczególności w odniesieniu 

do założeń ideowych prezentowanych treści. 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

Przedmiot zamówienia zrealizowany powinien zostać do dnia ?>.@P.C@C> r.   

Do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż od dnia: 

C>.@U.C@C> r.    

 

 

VI. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania Zamawiający wykluczy: 

>) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe 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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej >@% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

C) W celu wykazania niezachodzenia w.w. przesłanek wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o braku powiązań osobowych  

i kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr C do niniejszego zapytania ofertowego. 



 

?) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą. 

 

VII. Przesłanki odrzucenia oferty   

1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

>) jest niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym, 

C) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

?) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

K) został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

M) zawiera nieprawdziwe informacje, 

U) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w sekcji VII pkt C niniejszego zapytania. 

Q) Została złożona po terminie. 

P) Wykonawca nie umożliwił prawidłowego odczytu złożonej oferty w terminie określonym  

w sekcji VIII pkt. >@ – w przypadku składania ofert elektronicznych. 

C. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty najwyżej ocenionej, jeżeli koszt usługi 

przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania i nie doszło do 

porozumienia między Zamawiającym i Wykonawcą w ramach negocjacji ceny oferty.  

?. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

?. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

K. Oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi, poza przypadkiem wycofania oferty złożonej  

z zachowaniem formy pisemnej. 

 

 

 

VIII. Termin związania ofertą: 

>. Termin związania ofertą wynosi ?@ dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

C. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na ? dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż U@ dni. 

IX.  Zasady składania ofert: 

>. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.   

W przypadku stwierdzenia złożenia przez danego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, złożone 

oferty podlegają odrzuceniu jako niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

C. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 

?. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim. 

K. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

M. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu – wykaz zrealizowanych prac zgodnie z treścią zał. Nr ? prac wraz ze zdjęciami 

oraz projekt muralu naniesiony na płaszczyznę ściany w oparciu o grafiki stanowiącego Załączniki 

nr Ka i Kb.  

U. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej:  

- osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres Zamawiającego: 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska ?M, @M->K@ Serock – w godzinach pracy 

sekretariatu, lub  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie dokumentów zabezpieczonych przed edycją: 

na adres: adam@kultura.serock.pl.  

Na potrzeby niniejszego postepowania, oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej. 

Q. Oferty należy złożyć w terminie do dnia >K.@U.C@C>r. do godziny >K:@@. Otwarcie i odczytanie ofert 

nastąpi dnia >K.@U.C@C>r.o godzinie >K:?@ 



 

P. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do 

Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie 

decyduje data nadania / wysłania oferty). 

D. W przypadku składania oferty w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak 

aby nie było możliwe odczytanie jej zawartości. Kopertę należy opisać podając dane 

Zamawiającego oraz dane Wykonawcy w sposób umożliwiający (jego nazwę / firmę i adres) oraz 

zamieszczając zapis o treści: „Oferta na wykonanie muralu na elewacji budynku CKiCz w Serocku”. 

>@. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawca może 

zabezpieczyć przesłaną w wiadomości ofertę przed wcześniejszym odczytem. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Zamawiającym po terminie składania 

ofert i umożliwienie odczytu oferty wraz ze wszystkimi załącznikami do godziny wskazanej jako 

godzina otwarcia i odczytu ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 

>>. Koszty przygotowania i złożenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

>C. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich 

danych i szczegółów oferty mających wpływ na wybór Wykonawcy oraz akceptuje udział  

w postępowaniu na warunkach i zasadach określonych w niniejszym zapytaniu. 

>?.  Zamawiający poprawi w ofercie:  

- oczywiste omyłki pisarskie,  

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

>K. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

X. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XI. Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny.  

>) Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego. 

C) Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty neAo oraz bruAo tj. wraz z należnym podatkiem VAT. 

W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej: cenę neAo oraz cenę bruAo wraz 

z należnym podatkiem dochodowym w wysokości >Q% z tytułu zawarcia umowy o dzieło. 

?) Cena oferty powinna być wyrażona z złotych polskich (zł.) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

K) Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia  

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu. 

 

 

XIII. Kryterium oceny ofert. 

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria 

oceny ofert: 

1) Cena – 56% 

8) Termin realizacji – 16% 

9) Spełnienie założeń ideowych opisanych w zapytaniu – 1:% 

;) Jakość walorów artystycznych dzieła – 1:% 

Kryterium oceny: „cena” – waga 56% (maks. 56 pkt.) 

Cena bruAo oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą 

cenę bruAo oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to 

kryterium, tj. U@ punktów. Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w  następujący 

sposób: 



 

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:  

C = >@@ x Cn/Cb x U@%, gdzie: 

>@@ – stały współczynnik zwiększający 

Cn – cena oferty najtańszej 

Cb – cena oferty badanej 

U@% – waga procentowa kryterium 

Oferta z najniższą ceną otrzyma U@ punktów. 

 

Kryterium oceny: termin realizacji – waga 16% (maks. 16 pkt.) 

Termin realizacji – Wykonawca zadeklaruje w formularzu termin wykonania zamówienia, rozumiany 

jako termin zakończenia prac malarskich na elewacji budynku. Termin nie może być dłuższy niż do 

dnia ?>.@P.C@C>r.  

Zamawiający przydzieli punktację według poniższego wzoru: 

Lp. Termin realizacji Ilość 

punktów 

>. do dnia >M.@Q.C@C> >@ 

C. do >M.@P.C@C> M 

?. do dnia ?>.@P.C@C>r. @ 

Wykonawca określi termin realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie określi żadnego 

terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie, że zaoferował maksymalny termin tj. do 

?>.@P.C@C>r.  

Zadeklarowany termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac, nie więcej jednak niż o >K dni 

kalendarzowych w stosunku do terminu wykonania prac zadeklarowanego przez Wykonawcę 

 

Kryterium oceny: „spełnienie założeń ideowych” – waga 1:% (maks 1: pkt.) 

Oceny ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W skład Komisji wejdą ? osoby: 

Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa, instruktor (pedagog) zajęć plastycznych, lokalny artysta 

plastyk.  

Członkowie komisji, o której mowa powyżej, dokonają indywidualnego porównania nadesłanych ofert 

na podstawie złożonych w postępowaniu, zanonimizowanych projektów, biorąc pod uwagę 

uwzględnienie w ocenianym projekcie zastosowania założeń ideowych określonych w rozdziale III 

niniejszego zapytana, tj. uwzględnienie motywów przewodnich nawiązujących do sztuk piękny oraz 

lokalnych tradycji rybackich, flisackich i walorów przyrodniczo – krajobrazowych regionu Zalewu 

Zegrzyńskiego. 

Punktacja przyznawana będzie wg zasady spełnia / nie spełnia przez każdego z członków komisji, 

przyznających odpowiednio: 

- w przypadku oceny spełnienia założeń ideowych wg członka komisji – Mpkt. 

- w przypadku nie spełnienia założeń ideowych wg członka komisji – @ pkt. 

Przyznane przez członków komisji punkty sumują się. Maksymalna liczba punktów jaką można 

osiągnąć w powyższym kryterium po zsumowaniu ocen wszystkich członków komisji – >M pkt. 

Kryterium oceny: „jakość walorów artystycznych dzieła” – waga 1:% (maks 1: pkt.) 

Oceny ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W skład Komisji wejdą ? osoby: 

Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa, instruktor (pedagog) zajęć plastycznych, lokalny artysta 

plastyk.  

Członkowie komisji, o której mowa powyżej, dokonają indywidualnego porównania nadesłanych ofert 

na podstawie złożonych w postępowaniu, zanonimizowanych projektów, biorąc pod uwagę:  

- wrażenia artystyczne, 

- wrażenia estetyczne, 



 

- wkomponowanie w istniejące otoczenie,  

- atrakcyjność przyjętych rozwiązań. 

Punktacja przyznawana będzie przez każdego z członków komisji w odniesieniu do złożonych 

projektów  według następujących zasad: 

Każdy z członków komisji przyzna łącznie D pkt. trzem różnym projektom, które w jego ocenie 

odznaczają się najwyższymi walorami artystycznymi, z zastosowaniem następującej punktacji: 

- pierwszy w kolejności (najwyżej oceniony) projekt – M pkt. 

- drugi w kolejności z ocenianych projektów – ? pkt. 

- trzeci w kolejności z ocenianych projektów – > pkt. 

- pozostałe projekty – @ pkt. 

Przyznane przez członków komisji punkty sumują się. Maksymalna liczba punktów jaką można 

osiągnąć w powyższym kryterium po zsumowaniu ocen wszystkich członków komisji – >M pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P=C + D + E + F  

Gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty,  

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”  

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji”  

E – liczba punktów uzyskanych z kryterium „spełnienie założeń ideowych”  

F - liczba punktów uzyskanych z kryterium „jakość walorów artystycznych dzieła”.  

 

Uzyskana z wyliczenia ilości punktów cena zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych. Jeżeli nie będzie można 

dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że oferty otrzymały taką samą punktację, 

Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 

>) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając wyniki 

postepowania na stronie internetowej zamawiającego: www.kultura.serock.pl oraz na stronie 

internetowej bazy konkurencyjności. 

C) Po upublicznieniu informacji o wyniku postępowania Zamawiający:  

wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy we wskazanym terminie, przedstawiając jej projekt. 

?) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny  

z Wykonawcą, którego oferta została oceniona najwyżej, w przypadku, gdy cena podana przez 

Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie Zamawiającego na realizację 

zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 

K) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania.  

 

XV. Warunki i forma płatności:   

Płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem na wskazane na 

fakturze / rachunku konto bankowe w terminie do C> dni od daty realizacji zamówienia i złożenia 

prawidłowo wypełnionej faktury VAT / Rachunku. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z należnego wynagrodzenia umownych kar 

finansowych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin podany  

w złożonej ofercie w wysokości@ @,M% wartości udzielonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

 

 



 

XVI. Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

>) Procedura jest prowadzona w języku polskim. 

C) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej. 

?) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencje za pośrednictwem drogi 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

K) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, przyjmuje się, 

że korespondencja wysłana na adres e-mail Wykonawcy, przez niego podany, została mu 

doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

M) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres biura 

Zamawiającego: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 9:, 6:-1;6 Serock lub 

na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: adam@kultura.serock.pl  

 

XVII. Pozostałe informacje. 

>) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na 

stronie internetowej Zamawiającego, znajdującego się pod adresem www.kultura.serock.pl i na 

stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informację  

o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

C) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego. 

Zamawiający udziela na nie odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż C dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek z pytaniem wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek z pytaniem wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający publikuje na swojej stronie 

internetowej i stronie internetowej bazy konkurencyjności. 

?) W przypadku udziału w postępowaniu osób nieprowadzących działalności gospodarczej, 

Wykonawca zobowiązuje się dołączyć kwesSonariusz osobowy w celu zawarcia umowy o dzieło. 

K) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny. 

Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów 

przygotowania i złożenia oferty. 

 

XVIII. Przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. >? ust. > i C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) C@>U/UQD z dnia CQ 

kwietnia C@>Ur. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy DM/KUWE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE : >>D z @K.@M.C@>U), dalej „RODO”, informuję, że: 

>) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury  

i Czytelnictwa w Serocku. 

C) Inspektorem ochrony danych osobowych w CKiCz jest Pan Piotr Glen, kontakt: 

iodo@kultura.serock.pl 

?) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. U ust. > lit. C RODO w celu związanym  

z przeprowadzeniem, udzieleniem i realizacją postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup i dostawę instrumentów muzycznych, mikrofonów, urządzeń 

audiowizualnych, oraz urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w ramach procedury 

konkurencyjności.  

K) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postepowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

M) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 



 

U) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do srt. CC RODO. 

Q) Posiadają Państwo:  

- prawo do dostępu do danych osobowy Państwa dotyczących; 

- prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. >P ust. C RODO; 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

P) Nie przysługuje Państwu:  

- w związku z art. >Q ust. ? lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. C@ RODO; 

- na podstawie art. C> RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. U ust. > lit. C RODO. 

 

 

 

XIX. Załączniki: 

Załącznik Nr > – Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik Nr C – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału  

    w postępowaniu. 

Załącznik Nr ? – Wykaz zrealizowanych prac. 

Załącznik nr Ka i Kb – Grafiki (zdjęcie) elewacji przeznaczonej pod mural. 

 

 

Dyrektor Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku 

/ Renata Mulik / 

 


