
Nr sprawy: A-240-8/15                                                                                                     Kraków,  3  grudnia 2015 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę elektronicznego sprzętu audiowizualnego i 

akcesoriów dla  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, 

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków  

 

1. Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 

równowartości kwoty 30 tys. euro.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z dostawą elektronicznego następującego sprzętu 

audiowizualnego i akcesoriów dla PWST w Krakowie, szczegółowo opisanego w zał. nr 1: 

A. Kamera SONY HXR-NX3E + akcesoria, 

B. Kamery SONY HDR-PJ620 + akcesoria, 

C. Halogenowy zestaw oświetleniowy "Red Head" 4x800W + dimmer + lampa, 

D. Projektor DLP M362W- jasność 3600 ANS, 

E.  Rejestrator dźwięku ZOOM H6 + zasilacz, 

F.   Monitor 42'. 

Artykuły muszą być fabrycznie nowe i spełniać wymogi normy CE. 

b) Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczny okres gwarancyjny  na dostarczony sprzęt, 

liczony od daty odbioru, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym w 

miejscu użytkowania realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. 

c) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego (PWST) 

określonymi w niniejszym zaproszeniu. 

d) Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę elektronicznego sprzętu audiowizualnego i 

akcesoriów do budynku PWST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22. 

e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F. 

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia  w odniesieniu do danej części zamówienia 

zostaną odrzucone. 

f) Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

g) Wymagany termin wykonania zamówienia, tj. dostawy sprzętu: do 14 dni od daty podpisania umowy (dla 

części A, B, D i E) lub otrzymania zamówienia dostawy (dla części C i F).  

 

3. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Artur  Kiklica – e-mail:   sekretariat@pwst.krakow.pl   
tel. 12 422 18 655, w. 40,  

w sprawach formalnych: Iwona Kołodziejczyk, tel. 12 422-18-55 wew. 17 

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 14.00.  

 

4. Opis sposobu przygotowywania i złożenia ofert 

a) Ofertę stanowi „formularz oferty” – sporządzony wg zał. nr 1, wypełnionego i podpisanego przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, złożony wraz z wymaganymi dokumentami.  

b) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego wykonawcę na wybrane części 

zamówienia. 

c) Ofertę można przesłać mailem (skan oferty) na adres: zamowienia@pwst.krakow.pl   lub  faksem na 

numer: 12 422 02 09 lub pocztą na adres: PWST, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, pok. 219, w terminie 

do 10 grudnia 2015 r. do  godz. 14.00.  

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny 

a) Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto w złotych polskich, wpisana na formularzu oferty, w 

odniesieniu do każdej odrębnie części zamówienia.  

b) Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji indywidualnej obejmującą cenę sprzedaży wraz z 

dostawą do siedziby PWST w Krakowie, jako cenę brutto w PLN. 

 



 

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający będzie oceniał oferty odrębnie w odnieiseniu do każdej części zamówienia wg następujących 

kryteriów: cena = 100 % 

Punkty przyznawane za podane w kryterium będą liczone według następującego wzoru: 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga kryterium ceny 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie ocenianej 

Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego. 

 

8. Po dokananiu wyboru ofert najkorzystniejszych w każdej części zamówienia Zamawiający: 

a) zawrze umowę na sprzedaż i dostawę w odniesieniu do części A, B, D  i E zamówienia,     

b) zamówi pisemnie dostawę pozostałego sprzętu.  

 

9. PWST zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie bez 

podania przyczyny.  

 

 

 

Kraków, dnia  3 grudnia 2015 r.                     Kanclerz PWST 

 

 

                                                                          mgr Franciszek Gałuszka 

                                                                                     podpisał 

 

 

 

Załączniki: 

Wzór Formularza oferty - zał. nr 1 

Wzór umowy - zał. nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


