
	

Lusławice,	dnia	30	listopada	2018	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

ZAPYTANIE	OFERTOWE	
dla	wyboru	wykonawcy	zamówienia	o	wartości	poniżej	30.000	EURO	

	
Zamawiający:		
Europejskie	Centrum	Muzyki	Krzysztofa	Pendereckiego	
Lusławice	250	
32-840	Zakliczyn	
	
Europejskie	 Centrum	 Muzyki	 Krzysztofa	 Pendereckiego	 zwraca	 się	 z	 uprzejmą	 prośbą	 o	
przedstawienie	 oferty	 na	 dostarczenie	 lamp	 oraz	 wykonanie	 instalacji	 podłączeniowej	 do	 systemu	
oświetlenia	parkingu	zewnętrznego	oraz	dwóch	bram	wjazdowych	
	
Tryb	zamówienia:		
Postępowanie	o	udzielenie	zamówienia	na	podstawie	art.	4	ust.8	Ustawy	z	dn.	29.01.2004	r.	Prawo	
Zamówień	Publicznych.	
	
Przedmiot	zamówienia:	
Przedmiotem	zamówienia	jest:	

Przeprowadzenie	 kompleksowej	modernizacji	 i	 przebudowy	 parkingu	 zewnętrznego	w	 skład	 której	
wchodzi:	

1.Uzupełnienie	 warstwy	 wierzchniej	 parkingu	 zewnętrznego	 materiałem	 wykorzystanym	 podczas	
jego	budowy	wraz	z	jej		niwelacją	do	systemu	odwodnieniowego.	

2.Dostawa	 słupów	 oświetleniowych	 wraz	 z	 wykonaniem	 kompletnej	 instalacji	 elektrycznej	 do	
systemu	oświetlenia	parkingu	zewnętrznego	oraz	bram	wjazdowych.	

Szczegółowy	opis	zamówienia:	

Ad.1.		

Uzupełnienie	warstwy	wierzchniej	parkingu	zewnętrznego	materiałem	wykorzystanym	podczas	jego	
budowy	wraz	z	jej	niwelacją	do	systemu	odwodnieniowego.	
	
Dane	przestrzeni	parkingowej:	
Wymiar	parkingu	16m	x	100m=1600m2	

Zadaniem	zleceniobiorcy	jest:	
-	dostawa	materiału	(żwir	płukany)	–	granulacji	16-32mm,	
-uzupełnienie	w/w	materiałem	miejsc	zlokalizowanych	ubytków	w	nawierzchni,	
-wyrównanie	warstwy	wierzchniej	wraz	z	jej	utwardzeniem,	
-wykonanie	całościowej	nakładki	nowym	materiałem	grubości	5cm	powierzchni	parkingowej	tj.	
1600m2	

-wyrównanie	i	niwelacja	powierzchni	w	sposób	umożliwiający	swobodny	odpływ	wody	opadowej	do	
utworzonych	cieków	wodnych	przeznaczonych	do	odbioru	naddatku	wodnego.		



Ad.2.		
	
Dostawa	słupów	oświetleniowych	wraz	z	wykonaniem	kompletnej	instalacji	elektrycznej	do	systemu	
oświetlenia	parkingu	zewnętrznego	oraz	dwóch	bram	wjazdowych.	

Przestrzeń	instalacji	lamp	podzielona	zostaje	na	3	miejsca:		

a) Parking	Główny	

Zadaniem	zleceniobiorcy	jest:	
-	Dostawa	Lamp	LED	firmy	ROSA	model	CUBE	lub	równoważnych	o	źródle	światła	typu	Led	i		wys.4m,	
temperaturze	barwowej	3500K,	mocy	źródła	światła	led	42W.		
UWAGA!	Proponowane	lampy	należy	dobrać	wizualnie	w	sposób	niezakłócający	ogólnej	wizji	
architektonicznej	obiektu.	
	Malowanie	lampy	w	kolorze		antracyt-szary	wraz	z	kompleksowym	wyposażeniem	(bezpieczniki,	
złączki,).Lampy	powinny	posiadać	jak	najszerszy	kąt	działania	oraz	powinny	zostać	dobrane	w	sposób	
umożliwiający	prawidłowe	doświetlenie	powierzchni	parkingowej,	zgodnie	z	posiadaną	wiedzą	oraz	
praktyką	wykonawczą.		
-Sugerowana	ilość	lamp	10szt.	–(dobór	ilości	lamp	oraz		miejsca	instalacji	lampy	zgodnie	z	posiadaną	
wiedzą	oraz	praktyką	wykonawczą)	
-Wykonanie	fundamentów	pod	lampy.	
-Ręczne	wykonanie	przekopu	instalacyjnego	dł.	140m	,		wraz	z	nasypaniem	piasku	na	dnie	rowu	
kablowego,	wykonanie	uziemienia	lamp	(ułożenie	bednarki)	,ułożeniem	kabla	zasilającego	5	
żyłowego	typu		YKY	5x2,5	oraz		kabla	sterowniczego	do	systemu	kontroli	DALI	wraz	z	oznaczeniem	
miejsc	tras	kablowych	folią	PCV	koloru	niebieskiego.		
-Podprowadzenie	kabla	zasilającego	umiejscowionego	po	przeciwnej	stronie	drogi	przejściem	
technologicznym	zlokalizowanym	pod	powierzchnią	drogi	wjazdowej.		
-Dostawa	wraz	z	instalacją	szafy	sterowniczej	wraz	z	wyposażeniem(	bezpieczniki,	wyłącznik	
zmierzchowy,	wyłącznik	astronomiczny)	na	ogrodzeniu	w	miejscu	wskazanym	przez	użytkownika	
-Podłączenie	kabla	zasilającego	do	szafy	sterowniczej	
-Dobór	odpowiednich	zabezpieczeń	w	szafach	elektrycznych	TZD2,	szafa	zewnętrzna	w	celu	
odpowiedniego	zabezpieczenia	instalacji	oraz	zachowania	niezbędnych	warunków	bezpieczeństwa.	
-Wykonanie	pełnych	pomiarów	nowej	instalacji	elektrycznej.	
	
b) Brama	wjazdowa	Nr1	

Montaż	lampy	przy	bramie	wjazdowej	nr	1	

-	Dostawa	1	Lampy	LED	firmy	ROSA	model	CUBE	lub	równoważnych	o	źródle	światła	typu	Led	i		
wys.5m,	temperaturze	barwowej	3500K,	mocy	źródła	światła	led	55	W.		
UWAGA!	Proponowane	lampy	należy	dobrać	wizualnie	w	sposób	niezakłócający	ogólnej	wizji	
architektonicznej	obiektu.	
	Malowanie	lampy	w	kolorze			antracyt-szary	wraz	z	kompleksowym	wyposażeniem	(bezpieczniki,	
złączki,zasilacze).Lampy	powinny	posiadać	jak	najszerszy	kąt	działania	oraz	powinny	zostać	dobrane	
w	sposób	umożliwiający	prawidłowe	doświetlenie	powierzchni	bramy	wjazdowej	wraz	z	podjazdem,	
dobór	miejsca	instalacji	lampy	zgodnie	z	posiadaną	wiedzą	oraz	praktyką	wykonawczą.		
-Wykonanie	fundamentu	pod	lampę	
-Ręczne	wykonanie	przekopu	instalacyjnego	dł.	20m	,		wraz	z	nasypaniem	piasku	na	dnie	rowu	
kablowego,	wykonanie	uziemienia	lampy	(ułożenie	bednarki)	,ułożeniem	kabla	zasilającego	5	
żyłowego	typu		YKY	5x2,5	oraz		kabla	sterowniczego	do	systemu	kontroli	DALI	wraz	z	oznaczeniem	
miejsc	tras	kablowych	folią	PCV	koloru	niebieskiego.		
-Podłączenie	lampy	do	systemu	zasilania	oraz	sterowania	zlokalizowanego	w	dostarczonej	szafie	
sterowniczej	



	

	3.	Brama	wjazdowa	Nr2	

Montaż	lampy	przy	bramie	wjazdowej	nr	1	

-	Dostawa	1	Lampy	LED	firmy	ROSA	model	CUBE	lub	równoważnych	o	źródle	światła	typu	Led	i		
wys.5m,	temperaturze	barwowej	3500K,	mocy	źródła	światła	led	55	W.		
UWAGA!	Proponowane	lampy	należy	dobrać	wizualnie	w	sposób	niezakłócający	ogólnej	wizji	
architektonicznej	obiektu.	
Malowanie	lampy	w	kolorze			antracyt-szary	wraz	z	kompleksowym	wyposażeniem	(bezpieczniki,	
złączki,).Lampy	powinny	posiadać	jak	najszerszy	kąt	działania	oraz	powinny	zostać	dobrane	w	sposób	
umożliwiający	prawidłowe	doświetlenie	powierzchni	parkingowej,	zgodnie	z	posiadaną	wiedzą	oraz	
praktyką	wykonawczą.		
-Wykonanie	fundamentu	pod	lampę	
-Ręczne	wykonanie	przekopu	instalacyjnego	dł.	20m	,		wraz	z	nasypaniem	piasku	na	dnie	rowu	
kablowego,	wykonanie	uziemienia	lampy	(ułożenie	bednarki)	,ułożeniem	kabla	zasilającego	5	
żyłowego	typu		YKY	5x2,5	oraz		kabla	sterowniczego	do	systemu	kontroli	DALI	wraz	z	oznaczeniem	
miejsc	tras	kablowych	folią	PCV	koloru	niebieskiego.		
-Dostawa	wraz	z	instalacją	szafy	sterowniczej	wraz	z	wyposażeniem(	bezpieczniki,	wyłącznik	
zmierzchowy,	zegar	astronomiczny)	na	ogrodzeniu	w	miejscu	wskazanym	przez	użytkownika	
	

Przybliżone	zapotrzebowanie	na	elementy	instalacyjne:	

-Kabel	zasilający	200m,	

-kabel	sterowniczy	–	200m	

-2	czujniki	zmierzchowe,	2	zegary	astronomiczne	

-2	Szafy	przyłączeniowa	(1	mniejsza,	1	większa	–	dobór	na	miejscu	przez	zamawiającego)	

Wymagania	techniczne	przedmiotu	zamówienia:	
	

Wszelkie	prace	instalacyjne	powinny	zostać	wykonanie	zgodnie	z	obowiązującymi	normami	
wykonywania	instalacji	elektrycznych.	
Nad	prawidłowością	wykonywania	prac	odpowiada	zleceniobiorca.	
Podczas	prowadzenia	prac	należy	zwrócić	szczególną	uwagę	na	minimalistyczną	ingerencję	w	tereny	
zielone	w	zakresie	nie	przewyższającym	konieczności	jej	uszkodzeń	w	celu	wykonania	instalacji.	Na	
zamawiającym	spoczywa	przywrócenie	do	stanu	pierwotnego	miejsc	wewnątrz	i	na	zewnątrz	
budynku	oraz	terenów	zajętych	czasowo	w	związku	z	realizacją	przedmiotu	umowy.		
	
Okres	gwarancji:		
Wszystkie	Dostarczone	elementy	techniczne	tj,	lampy,	bezpieczniki,	sterowniki	powinny	być	objęte	
gwarancją.	
Okres	gwarancyjny	na	wykonane	prace		instalacyjne,	przyłączeniowe-	min.	24	miesiące,	
Okres	gwarancyjny	na		dostarczone	elementy	techniczne	tj.		(lampy,	bezpieczniki,	itp.)	–	okres	wg.	
gwarancji	producenta	lub	min.	12msc.		
	
	
Kod	zamówienia:	

45316110-9	–	Instalowanie	urządzeń	oświetlenia	drogowego	

45223300-9	–	Roboty	budowlane	w	zakresie	parkingów	



Informacje	dodatkowe:	
1. Podstawa	wystawienia	faktury:	protokół	odbioru	przedmiotu	zamówienia	
2. Termin	płatności:	14	dni	od	daty	złożenia	faktury	Zamawiającemu.		
3. Należność	 zostanie	 uregulowana	 przelewem	 po	 przekazaniu	 protokołu	 z	 zakończenia	 prac	

oraz	przedłożeniu	faktury.	
4. Wykonawca	 odpowiada	 za	 działania	 i	 zaniechania	 osób,	 z	 których	 pomocą	 zobowiązanie	

wykonuje,	 jak	 również	 osób,	 którym	 wykonanie	 zobowiązania	 powierza,	 jak	 za	 własne	
działanie	lub	zaniechanie.	

5. Zamawiający	 informuje	 iż	 w	 dniu	 	 4-5.12.2018	 istnieje	 możliwość	 przeprowadzenia	 wizji	
lokalnej	w	obiekcie	Centrum	w	celu	określenia	zakresu	prac	oraz	innych	istotnych	elementów	
z	 punktu	 widzenia	 wykonawcy.	 Zleceniobiorca	 	 może	 dokonać	 własnej	 weryfikacji	 zakresu	
prac.	
Planowane	wizyty	można	uzgodnić	telefonicznie.	Osobami	do	kontaktu	ze	strony	CENTRUM	
są:	Pan	Mateusz,	Pan	Bogusław	nr	tel.		14	665	10	30.	
	

Opis	sposobu	obliczenia	ceny:	
Cena	za	usługę	winna	zawierać	wszelkie	elementy	niezbędne	do	zrealizowania	zlecenia.	
	
Warunki	udziału	w	postępowaniu:	
Wymaga	 się	 posiadania	 uprawnień	 do	 wykonania	 określonej	 działalności,	 posiadania	 wiedzy	 i	
doświadczenia	 w	 zakresie	 przedmiotu	 zamówienia,	 dysponowania	 odpowiednim	 potencjałem	
technicznym	oraz	osobami	 zdolnymi	do	wykonania	 zamówienia,	a	 także	znajdowania	 się	w	sytuacji	
ekonomicznej	i	finansowej	pozwalającej	na	realizację	przedmiotowego	zamówienia.	
	
Kryteria	oceny	ofert:	

1. Cena	brutto		-	100%	
	
Termin	i	miejsce	wykonania	zamówienia:	
Termin:	do	31.12.2018r.	

	Miejsce:	Europejskie	Centrum	Muzyki	Krzysztofa	Pendereckiego,	Lusławice	250,	32-840	Zakliczyn.		
	
	
Złożona	oferta	powinna	zawierać:	

1. Nazwę	i	adres	oferenta,	
2. Wartość	 oferty	 w	 kwocie	 netto	 i	 brutto	 (z	 uwzględnieniem	 zgodnej	 z	 przepisami	 stawki	

podatku	VAT),	
W	ofercie	powinny	zostać	zawarte:	
a)całkowity	koszt	wykonania	zlecenia	w	kwocie	netto	i	brutto	

	
Ofertę	proszę	złożyć	nie	później	niż	do	dnia	7	grudnia	2018	r	

	
Zamawiający	 informuje,	 że	 niniejsze	 zapytanie	 ofertowe	 nie	 podlega	 przepisom	 ustawy	

Prawo	 zamówień	 publicznych	 z	 uwagi	 na	 wartość	 szacunkową	 przedmiotu	 zamówienia	 poniżej	
30.000,00	Euro	i	tym	samym	postępowanie,	dla	którego	wystąpiono	z	zapytaniem	ofertowym	może	
pozostać	 bez	 wyłonienia	 wykonawcy,	 jak	 również	 na	 zamawiającym	 nie	 spoczywa	 obowiązek	
informowania	Wykonawcy	o	jego	wyniku.	

Zamawiający	 zastrzega	 możliwość	 zaproszenia	 do	 rozmów	 wybranych	 wykonawców.	
Zamawiający	zastrzega	również	możliwość	unieważnienia	postępowania	bez	podania	przyczyny.	

	
	 	 	 	 	 	


