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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11
38 - 480 Rymanów
NIP-684-1-55-378
www.rymanow.pl, gok@rymanow.pl
tel/faks 013 43-55-067

2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia 
nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 
ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Cześć nr 1 zamówienia – dostawa estrady mobilnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2011) estrady 
mobilnej o następujących parametrach, charakterystyce i wymaganiach:
Dane konstrukcyjne:
- długość sceny wraz z zadaszeniem: min. 7,5 m,
- szerokość sceny: min. 6 m,
- wysokość sceny: min 4,6 m,
- wysokość podestu od ziemi: 0,9 - 1,2 m,
- rama przyczepy wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, podparta na 
  dwóch osiach, całość ustawiona i wyprofilowana za pomocą podpór,
- podest sceniczny wykonany z 3 części, z których jedna jest na stałe mocowana do ramy,
- podłoga wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, atestowanej.
- dach wykonany z 3 części, ramiona boczne wykonane z profili aluminiowych, całość 
   pokryta zielonym PCV i podnoszona za pomocą wciągników linowych manualnych do 
   wysokości maksymalnej,
- trzy ścianki boczne przepuszczające powietrze (siatka kotarowa A203).
- trzy ścianki boczne PCV w kolorze zielonym, nadruk logo (herb) Gminy Rymanów oraz   
  treść: Gmina Rymanów, Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie na dwóch bocznych 
  ściankach, nadruki umieszczone w sposób następujący: u góry herb Gminy 
  Rymanów, niżej napis Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie,
- nadruk na plandece (po bokach złożonej przyczepy biały nadruk: Gminny Ośrodek Kultury 
   w Rymanowie, Gmina Rymanów, Herb Gminy),
- schody z poręczą do wejścia na scenę – 2 szt.,
- uwzględnienie w konstrukcji ścian bocznych możliwości przystawienia schodów do tylnej   
   części estrady,
- barierki zabezpieczające boki i tył podestu,
- przyczepa wyposażona w hamulec najazdowy,
- systemy zapewniające bezpieczny transport estrady mobilnej (oświetlenie niezbędne do   
   poruszania się po drogach publicznych, pasy transportowe),
- obciążalność min. 550 kg/m2 – część stała podestu, min. 350 kg/m2 – części ruchome,
- całkowita masa przyczepy do 2000 kg.
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Wyposażenie estrady:
- Estradę mobilną należy wyposażyć w 2 podesty do kolumn, wykonane z profili    
   aluminiowych na nogach teleskopowych z płytą wewnętrzną wykonaną z materiału 
   antypoślizgowego i wodoodpornego.
   Dane techniczne: wysokość: 1,00 – 1,50 m, wielkość blatu: min. 1,00 x 2,00 m, udźwig: 
   min. 700 kg/m².
- koło zapasowe i trójkąt ostrzegawczy,
- skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi,
Wymagania dodatkowe:
- gwarancja: minimum 24 miesiące,
- bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi i montażu estrady,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- transport sceny do Zamawiającego na koszt Wykonawcy
- instrukcja obsługi w j. polskim,
- atesty i  certyfikaty na wszystkie użyte materiały,
- atest potwierdzający parametry wytrzymałościowe konstrukcji do powieszenia oświetlenia,
- atesty uwzględniające obliczenia statyczne wytrzymałościowe oraz wytrzymałość na
   podmuchy wiatru,
- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
- świadectwo homologacji,

Część nr 2 zamówienia – dostawa sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia estradowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłaśniającego oraz 
oświetlenia estradowego
Charakterystyka sprzętu nagłaśniającego:
1. Kolumna aktywna szerokopasmowa, 2-drożna, 15"+ 1,5", 1500W RMS
(1000W LF + 500W HF) – 2 szt.
Kolumna wykonana ze sklejki, pasmo przenoszenia 40 – 20 kHz, SPL: 136dB,  kąt: 90° x 40° 
posiada zabezpieczenia i chłodzenie. Złącza wejściowe XLR.
2. Kolumna aktywna niskotonowa 2 x 18" obudowa tubowa, 2000W RMS – 2 szt.
Kolumna wykonana ze sklejki, wyposażona w cyfrowy wzmacniacz mocy, neodymowe 
głośniki, pasmo 30-110 Hz, skuteczność 139 dB, złącza XLR.
3. Konsoleta mikserska – 2 szt. 
Cyfrowa konsoleta miksująca posiadająca 16 wejść, minimum 6 wyjść aux i cztery podgrupy.
- mikser musi posiadać wbudowane kompresory, limitery, bramki, filtry górnoprzepustowe, 
efekty, equalizery, limitery, 100 mm tłumiki, złącze firewire umożliwiając podłączenie 
konsolety do komputera i rejestrację materiału na dysk twardy za pomocą dołączonego 
oprogramowania.
4. Monitor aktywny - 600 Watt RMS – 4 szt.
Aktywny monitor sceniczny wykonany ze sklejki wyposażony w 2 wzmacniacze cyfrowe, 
moc 600W RMS , coaxialny neodymowy głośnik o średnicy 15" zintegrowany z driverem 
2,5" o stożkowej tubie 60°, poziom wyjściowy 131dB i pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz, 
kąt pokrycia 60° (poziom) × 60° (pion), wyjście bezpośrednie symetryczne XLR.
5. Mikrofon wokalowy pojemnościowy – 2 szt. 
Mikrofon pojemnościowy superkardioidalny, pasmo 20-20000 Hz, filtr zgłosek
wybuchowych, impedancja 200 ohm, dynamika 117 dB.
6. Mikrofon wokalowy dynamiczny – 4 szt. 
Mikrofon dynamiczny kardioidalny, pasmo 40-15000 Hz, impedancja 150 ohm.
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7. Mikrofon instrumentalny – 4 szt. 
Mikrofon dynamiczny superkardioidalny, pasmo 50-16000 Hz, impedancja 150 ohm.
8. Mikrofon instrumentalny do perkusji szerokopasmowy – 4 szt. 
Mikrofon dynamiczny kardioidalny, pasmo 40-18000 Hz, impedancja 360 ohm.
9. Mikrofon instrumentalny do perkusji niskotonowy – 1 szt. 
Mikrofon dynamiczny kardioidalny pasmo 30-15000 Hz impedancja 200 ohm.
10. Mikrofon pojemnościowy uniwersalny – 3 szt.
Mikrofon pojemnościowy, metalowa konstrukcja, kadioidalny pasmo 40-20000 Hz,
dynamika 121 dB, zasilanie bateria lub fantom, w komplecie walizka i osłona
przeciwwietrzna, impedancja 100 ohm.
11. Korektor graficzny – 4 szt.
Dwukanałowy 31-pasmowy korektor graficzny, system redukcji szumów i limiter.
12. Korektor graficzny – 1 szt.
Korektor musi posiadać 30 punktów regulacji w zakresie 6 i 12 dB, regulację parametryczną,
regulacją dobroci Q, filtr górnoprzepustowy, system eliminacji sprzężeń z sygnalizacją LED,
wejścia i wyjścia XLR symetryczne oraz własne zasilanie.
13. Odtwarzacz CD/MP3 podwójny – 1 szt. 
Odtwarzacz musi odtwarzać pliki Mp3 oraz tradycyjne płyty CD, musi posiadać pamięć 
anti-shock, pith, pokrętło JOG programowanie kolejności utworów, płynny strat, płynną pętle, 
wyjście cyfrowe, wyjście liniowe niesymetryczne,  podwójną bazę i podwójny sterownik w 
wyświetlaczami do zamontowania w rack'u.
14. Symetryzator  dwukanałowy Di-Box – 4 szt.
Urządzenie zasilane z zasilacza  fantomowego w stole,  zasilacza 9 lu bateri 9V, wyjścia XLR 
męskie, dwa 1/4" jack i jedno chinch, szerokość 1/2 rack, włączniki on/off, pad - 20, -40, gnd 
lift. 
15. Kabel wieloparowy 34 + 4 (35 m) – 1 szt.
Kabel zakończony stageboxem w konfiguracji w konfiguracji 34 + 4. 
16. Kabel wieloparowy 8 złącz (10 m) – 1 szt.
Kabel z jednej strony zakończony stageboxem z ośmioma złączami XLR (żeńskie), z drugiej 
złączami XLR męskimi na kabel.
17. Kabel wieloparowy – ośmioparowy XLR – 35 m – 1 szt.
Kabel zakończony złączami XLR męskimi – XLR żeński.
18. Statyw sceniczny długi – 7 szt.
Statyw długi składany, wysokość od 100 do 230 cm, podstawa składana, nogi z gumową 
osłoną, malowany proszkowo.
19. Statyw sceniczny krótki – 1 szt.
Statyw krótki składany, wysokość od 65 do 155 cm, podstawa składana, nogi z gumową 
osłoną, malowany proszkowo.
20. Kabel  symetryczny XLR (6 m) – 20 szt.
21. Kabel  symetryczny XLR ( 9 m) – 20 szt.
22. Kabel niesymetryczny Jack – Jack (6 m) – 8 szt.
23. Zestaw bezprzewodowy odbiornik – 4 zestawy
odbiornik – 4 szt.
Dwukanałowy odbiornik pracujący na częstotliwości 24 MHz, automatyczny system strojenia 
z nadajnikiem, odłączane anteny, możliwy montaż w rack'u, automatyczny wybór 
częstotliwości, blokada zasilania i częstotliwości, wyjścia XLR oraz 1/4”, czułość 70 dB, 
zewnętrzny zasilacz, regulacja głośności, metalowa obudowa.
nadajnik Body Pack (do paska) – 4 szt.
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- współpracuje z mikrofonami nagłownymi, przypinanymi oraz mikrofonami i przewodami 
instrumentalnymi posiada podświetlenie wyświetlacza LCD, blokadę częstotliwości,
- wyciszanie, transmisję stanu baterii, zasięg 100m
nadajnik mikrofon do ręki – 4 szt.
Nadajnik współpracujący z systemem z kapsułą pojemnościową kardioidalną pasmo 
50-20000 Hz praca na dwóch bateriach AA, obudowa ABS, podświetlane LCD, wyciszanie. 
mikrofon nagłowny – 4 szt.
Mikrofon pojemnościowy, elektretowa wkładka, pasmo przenoszenia 40 do 20,000 Hz 
Charakterystyka kierunkowa. Skuteczność - 54.5 dB (1.9 mV), impedencja 2400 Ohm, 
posiada osłonę przeciwwietrzną.

Charakterystyka oświetlenia estradowego
1. Panele LED – 8 szt.
Inteligentny panel led sterowany z DMX 512, sterowanie grupami,
tryby: dźwięk (wbudowany mikrofon) ,automatyczny, złącza XLR, wyświetlacz LCD.
2. Par 64 LED RGB 100 Watt – 12 szt.
LED PAR 64, wyposażony w 36 diod o mocy 3 W każda. Posiada również wbudowane 
programy.
3. Listwy halogenowe – 8 szt.
16 wbudowanych programów, zasilanie - powercon in/out 240V/50 Hz, kontrola: DMX 
(do wyboru: 1, 2, 5 lub 10 kanałów), 10 x Lampa  240V/75W. 
4. Sterownik DMX – 1 szt.
3 linie DMX, 48 urządzeń po 32 kanały
- 4752 programowalnych  scen 
- 1152 programowalnych chasesów
- 1152 programowalnych shows 
- 1152 programowalnych presetów 
możliwość równoczesnego uruchomienia 16 chases i 17 scen, generator efektów, 
20 suwaków, wyświetlacz, Pan/tilt joystick,  
3 x 3-Pin wyjście DMX, 
3 x 5-Pin wyjście DMX,
Midi port, złącze karty CF, złącze PS2, RS-232, Wejście audio RCA, 2x USB.
5. Okablowanie: 
a/ kabel DMX 3 żyły, nie konfekcjonowany - 200 mb, 
b/ złącze męskie XLR 3-Pin  – 50 szt., 
c/ złącze żeńskie XLR 3-Pin – 50 szt.
Wymagana gwarancja dla części nr 2 zamówienia wynosi min. 24 miesiące

Jeżeli w opisie, wskazano że do realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować 
produkty konkretnych producentów Zamawiający informuje, że dopuszcza użycie produktów 
jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry. 
Przez wyroby równoważne Zamawiający rozumie wyroby o parametrach takich samych lub 
wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, wskazanych w opisie 
– dotyczy części nr 1 i 2 zamówienia.
Kody CPV:
31.50.00.00-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32.34.24.00-6 – Sprzęt nagłaśniający
44.21.23.20-8 – Konstrukcje różne
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4. Zamówienia częściowe oraz informacja o ofercie wariantowej
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy części 
nr 1 i 2 zamówienia).

7. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywa-
nia oceny spełniania tych warunków

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą:
- wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
- wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 u. Pzp 
2. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków o których mowa w punkcie 7.2. SIWZ mogą oni spełniać łącznie, natomiast brak 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców. 
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
4. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie 
przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ, według zasady 
„spełnia - nie spełnia”.
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8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt. 7.2  SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i doku-
menty:

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ),
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy
Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp –
Załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7.2.  polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia to Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 w formie 
określonej w pkt 6.
3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: 
3.1. Wykonawca, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2. SIWZ, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości.
3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3.1.
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ, lub zastępujący je dokument, o którym
mowa w pkt 4.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ, mogą oni złożyć łącznie (na jednym
druku), w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie
oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2.1. SIWZ oraz dokument, o którym mowa w 
pkt 8.2.2. SIWZ albo odpowiadające mu dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1. i 8.3.2.
SIWZ, muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców.
5. Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ, które musi być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby / osób uprawnionej, z
adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”.
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczonym przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy.
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) wypełniony formularz ofertowy,
b) szczegółowy opis oferowanego sprzętu (opis musi potwierdzać wszystkie wymagania 
Zamawiającego zawarte w pkt 3),
c) wykaz cen jednostkowych – dotyczy części nr 2 zamówienia.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Przepisy ustawy Pzp oraz postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wyko-
nawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie
konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają
obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich 
Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których 
upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzanie za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, 
parafowania dokumentów, itp.
3.  Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

10. Wadium.
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

11. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego.

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
dokonywane będą w złotych polskich.

12. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Oferty wraz z załącznikami.
4) Formularz Ofertowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik  nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 
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5) Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty.
6) Wraz z ofertą należy złożyć:
a) stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa  - w przypadku, gdy oferta i/lub inne
dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego,
c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej SIWZ. 
7) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których
Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, powinny zostać sporządzone z ich
wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści.
8) Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim w 1 egzemplarzu i 
muszą mieć formę pisemną.
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na j. polski.
10) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisy-
wanej  przez siebie treści, muszą być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby 
uprawnioną do podpisania oferty.
11) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w 
formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii.
Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest 
Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania 
dokumentów, itp.
2.  Pozostałe wymagania.
1) Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie 
większych arkuszy do formatu A4. 
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ mogą być dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie.
3) Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ miały formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 
4) Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej 
jej przypadkowe zdekompletowanie. 
5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafo-
wane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzą-
cych w skład oferty.
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą stanowić 
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tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert. 
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były złożone wraz z 
ofertą, jako odrębny plik dokumentów, opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną ko-
pertę. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca.

13. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, przekazując zapytanie na piśmie, na adres Zamawiającego.
2. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym  przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie 
internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 
4. Zmiany w treści SIWZ:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiają-
cy przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz 
zamieści ją na swojej stronie internetowej.
2) Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści zmiany w BZP.
3) Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej.
4) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

14. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Tadeusz Janowski - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia.
tel/faks 013 43-55-067, e-mail: gok@rymanow.pl
Poniedziałek - piątek – 8.00 – 16.00. 
Jolanta Feszczuk - sprawy dotyczące procedury zamówień publicznych.
tel/faks 013 43-55-067, e-mail: gok@rymanow.pl
Poniedziałek - piątek – 8.00 – 16.00. 

15. Miejsce i termin złożenia oferty
1.  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury, 
ul. Grunwaldzka 11, 38 - 480 Rymanów – pokój dyrektora GOK w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27 kwietnia 2011 r. do godz. 10.00.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie i opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na: 
,,Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do organizacji imprez”

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 11, 38 - 480 Rymanów
Nie otwierać przed dniem 27.04.2011 r. godz. 10.10.

3. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom.
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16. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.
1. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godz. 10.10 w 
Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 11, 38 - 480 Rymanów – świetlica.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5. Podczas otwarcia ofert podane będą informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 u Pzp.
6. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

17. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Termin związania ofertą, 
zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, zaczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i 
liczony jest łącznie z tym dniem. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związa-
nia ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem termi-
nu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) cenę brutto oferty
uwzględniającą należny podatek VAT.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z SIWZ  wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu 
zamówienia. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, 
oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja, obejmująca wymagane prawem podatki i opła-
ty i wszystkie inne zobowiązania bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby nie-
możliwe.
3. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, 
ze nie uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przed-
miotu niniejszego zamówienia.
4. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.

19. Kryteria oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert:
cena – 100 %.
2. Sposób oceniania ofert:
W kryterium "cena" zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny;

cena oferty z najniższą ceną
-------------------------------------------- x 100 % x 100 = ilość punktów
cena oferty badanej
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3. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej wg. powyższego wzoru.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
  z niniejszego postępowania,  
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
6. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, który w swojej ofercie poda cenę netto (bez podatku VAT), do ceny 
netto oferowanej przez takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert, Zamawiający 
doliczy podatek od towarów i usług VAT w należnej wysokości zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy 
Pzp mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz.U. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.).
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 
składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.

20. Oferta z rażąco niską ceną
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy,
oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie
odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

21. Uzupełnienie oferty.
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert.
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22.  Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doty-
czących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunko-
we, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
zgodnie z treścią art. 87 ust.2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy  dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 
treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3.                     3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informa-
cji. 
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzuco-
na na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wyko-
nawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt  3 ustawy Pzp niezależnie 
od innych skutków przewidzianych prawem.

23. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie oferty.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówie-
nia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz 90 ust. 3 
ustawy Pzp.

24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adre-
sy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania  złożonych 
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, poda-
jąc uzasadnienie faktyczne i prawne,
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d) terminie, po którego  upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawar-
ta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 2 a), również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.
3. Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie. 

25. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, lub gdy 
nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
4. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone 
przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem 
umowy wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o któ-
rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie sta-
nowią inaczej,
7. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do in-
formacji publicznej,
8. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie,
9. Podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp.
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
10. Zmiana i uzupełnienie umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważ-
ności. 
11. Dopuszcza się zmiany redakcyjne umowy (np.: zmiana danych stron w rejestrach). 
12. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 
przypadkach:
- zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
b) inne zmiany:
- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy,
c) warunki zmian:
- inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
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26. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

27. Środki ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Przysługującymi środkami ochrony prawnej są: 
1)  Odwołanie
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp.
2)  Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie 
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198e ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp. 

28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania 
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,  faksem lub e-mailem. Jeżeli Zamawiający 
lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 
lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany 
lub wycofania oferty.

29. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.
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30. Informacje dodatkowe.
  1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

31. Wykaz załączników do SIWZ.
1. Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3.
4. Oświadczenie osoby fizycznej – Załącznik nr 4.
5. Wzór umowy – Załącznik nr 5.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

została opracowana przez Komisję Przetargową.

Przewodniczący Komisji przetargowej

                                                                                   Zatwierdzam:

                                                                            ……………………………………….

                                                                             (Podpis Kierownika Zamawiającego)
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