Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty (MCK) informuje o rozpoczęciu postępowań w celu wyłonienia
wykonawców niżej wymienionych zadań inwestycyjnych. Do postępowań nie stosuje się ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na
podstawie przepisu art. 4 pkt 8) tej ustawy.
Zadanie nr 1:
Roboty remontowe w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.
Ofertę należy przygotować w oparciu o załączoną do ogłoszenia dokumentację techniczną. Przewidywany
termin zakończenia zadania: 15 września 2017 r.
Warunki dodatkowe
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej 2 zamówienia na roboty
budowlane. W celu wykazania spełniania przez Oferenta warunku, o którym mowa powyżej, Oferent
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
Dowodami,
o których mowa powyżej są: poświadczenia, lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
Termin składania ofert: 30 czerwca 2017 r., do godz. 13:00
Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
69.
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. MCK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
w przypadku, gdy najniższa oferowana cena będzie wyższa od kwoty, którą MCK zamierza przeznaczyć na
wykonanie zadania.
Otwarcie ofert nastąpi 30 czerwca 2017 r., do godz. 13:15, w sali konferencyjnej MCK
Sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub drogą pocztową.
2. Na kopercie należy umieścić:
2.1. nazwę i adres oferenta
2.2. Informację o numerze i nazwie zadania, nadane przez MCK.
3. Oferty należy składać w języku polskim.
4. W treści oferty należy podać
4.1. numer i nazwę zadania, którego dotyczy oferta,
4.2. nazwę i adres oferenta, dane z rejestru, właściwego dla działalności oraz formy prawnej
oferenta,
4.3. proponowaną cenę bez VAT oraz z VAT.
5. Do ofert należy dołączyć wymagane dokumenty, wymienione w opisie zadania.
6. Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez oferenta
(właściciel podmiotu lub osoba upoważniona, zgodnie z dokumentami rejestrowymi).
Zadanie nr 2:
Dostawa i montaż nagłośnienia w sali prób tańca
Zakres zadania obejmuje:
 dostawę 4 kolumn aktywnych (wyposażonych we wzmacniacze mocy) o przeznaczeniu
estradowym, o mocy min. 100 W każda, posiadających co najmniej wej/wyj liniowe, tzw. link
out,
 dostawę miksera dźwięku wyposażonego w: min: 2 wejścia mikrofonowe, 2 wejścia liniowe
mono, 2 wejścia liniowe stereo, wejście USB umożliwiające odtwarzanie plików dźwiękowych
o różnych formatach w tym MP3, wyjście stereo,
 zamocowanie kolumn w narożnikach sali na ustalonej wysokości (wybrany sposób montażu
musi umożliwiać łatwy wielokrotny demontaż i ponowny montaż),
 doprowadzenie instalacji zasilającej do kolumn,
 wykonanie instalacji sygnału audio kolumn i miksera,
 uruchomienie.
Uwaga: instalację należy prowadzić w sposób pozwalający na łatwe i estetyczne jej zamaskowanie –
wymagana współpraca z wykonawcą zadania 1.

Przewidywany termin zakończenia zadania: 31 lipca 2017
Warunki dodatkowe
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej 2 zamówienia o podobnym
charakterze. W celu wykazania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa powyżej, oferent
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
Termin składania ofert: 29 czerwca 2017 r., do godz. 13:00
Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
69
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. MCK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
w przypadku, gdy najniższa oferowana cena będzie wyższa od kwoty, którą MCK zamierza przeznaczyć
na wykonanie zadania.
Otwarcie ofert nastąpi 29 czerwca 2017 r., do godz. 13:15, w sali konferencyjnej MCK
Sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub drogą pocztową.
2. Na kopercie należy umieścić:
2.1. nazwę i adres oferenta
2.2. informację o numerze i nazwie zadania, nadane przez MCK.
3. Oferty należy składać w języku polskim.
4. W treści oferty należy podać
4.1. numer i nazwę zadania, którego dotyczy oferta
4.2. nazwę i adres oferenta, dane z rejestru, właściwego dla działalności oraz formy prawnej oferenta
4.3. specyfikację proponowanego sprzętu
4.4. wstępną koncepcję montażu kolumn oraz wykonania instalacji,
4.5. proponowaną cenę bez VAT oraz z VAT
5. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty, wymienione w opisie zadania.
6. Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez oferenta
(właściciel podmiotu lub osoba upoważniona, zgodnie z dokumentami rejestrowymi).
Zadanie 3:
Wykonanie zabudowy szafami wskazanych pomieszczeń
Zakres zadania obejmuje wykonanie zabudowy stolarskiej pomieszczeń magazynowych i pomocniczych,
przyległych do sali prób tańca, według wskazań MCK. Wraz z ofertą oferent musi przedstawić wstępną
koncepcję zabudowy ze szkicami (mogą być wykonane odręcznie) zabudowy każdego pomieszczenia oraz
opis materiałów, których zamierza użyć (wskazane jest przedstawienie przykładowych próbek oraz zdjęć).
W celu uzyskania bliższych informacji na temat oczekiwań MCK konieczna jest wizja lokalna.
Przewidywany termin zakończenia zadania: 30 września 2017 r., rozpoczęcie montażu zabudowy po
zakończeniu zadania 1
Warunki dodatkowe
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej 2 zamówienia o podobnym
charakterze. W celu wykazania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa powyżej, oferent
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
Termin składania ofert: 29 czerwca 2017 r., do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
69
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. Kryterium dodatkowym może być ocena
zbieżności przedstawionej koncepcji zabudowy z oczekiwaniami MCK. MCK zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najniższa oferowana cena będzie wyższa od kwoty, którą
MCK zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania.
Otwarcie ofert nastąpi 29 czerwca 2017 r., do godz. 15:15, w sali konferencyjnej MCK.
Sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub drogą pocztową.

2. Na kopercie należy umieścić:
2.1. nazwę i adres oferenta
2.2. Informację o numerze i nazwie zadania, nadane przez MCK.
3. Oferty należy składać w języku polskim.
4. W treści oferty należy podać
4.1. numer i nazwę zadania, którego dotyczy oferta
4.2. nazwę i adres oferenta, dane z rejestru, właściwego dla działalności oraz formy prawnej oferenta
4.3. proponowaną cenę bez VAT oraz z VAT
5. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty, wymienione w opisie zadania.
6. Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez oferenta
(właściciel podmiotu lub osoba upoważniona, zgodnie z dokumentami rejestrowymi).
Zadanie 4:
Dostawa i uruchomienie elementów toru realizacji dźwięku w sali widowiskowej MCK
Zakres zadania obejmuje:
 dostawę konsolety fonicznej Allen & Heath GLD 112 wraz z IPADEM i kompletnym
oprogramowaniem, urządzenie należy dostarczyć dedykowanej skrzyni transportowej tzw. Case – 1
kpl.
 dostawę stageracka Allen & Heath AR2412, urządzenie należy dostarczyć dedykowanej skrzyni
transportowej tzw. case – 1 kpl.
 dostawę stageracka Allen & Heath AB168, urządzenie należy dostarczyć dedykowanej skrzyni
transportowej tzw. case – 1 kpl.
 dostawę kompletnego okablowania
 montaż urządzeń w sali widowiskowej MCK, zgodnie ze wskazaniami,
 połączenie z istniejącym systemem nagłośnienia i uruchomienie,
 przeprowadzenie szkolenia z obsługi ww. urządzeń oraz dostarczenie pisemnej instrukcji obsługi
w języku polskim.
Przewidywany termin zakończenia zadania: 10 września 2017
Warunki dodatkowe
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej 2 zamówienia o podobnym
zakresie. W celu wykazania spełniania przez Oferenta warunku, o którym mowa powyżej, Oferenta
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
Termin składania ofert: 29 czerwca 2017, do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
69
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. MCK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
w przypadku, gdy najniższa oferowana cena będzie wyższa od kwoty, którą MCK zamierza przeznaczyć
na wykonanie zadania.
Otwarcie ofert nastąpi 29 czerwca 2017 r., do godz. 12:15, w sali konferencyjnej MCK.
Sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub drogą pocztową.
2. Na kopercie należy umieścić:
2.1. nazwę i adres oferenta
2.2. Informację o numerze i nazwie zadania, nadane przez MCK.
3. Oferty należy składać w języku polskim.
4. W treści oferty należy podać
4.1. numer i nazwę zadania, którego dotyczy oferta
4.2. nazwę i adres oferenta, dane z rejestru, właściwego dla działalności oraz formy prawnej oferenta
4.3. proponowaną cenę bez VAT oraz z VAT
5. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty, wymienione w opisie zadania.
6. Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez oferenta
(właściciel podmiotu lub osoba upoważniona, zgodnie z dokumentami rejestrowymi).

Zadanie 5
Dostawa wykładziny baletowej
Zakres zadania:
1. Dostawa wykładziny baletowej o następujących cechach:
1.1. przeznaczona do różnych rodzajów tańca, w tym balet,
1.2. grubość min. 2 mm,
1.3. dwustronna, jedna ze stron czarna, kolor drugiej strony szary lub biały (zostanie uzgodniony
w chwili podpisania umowy), właściwości stron takie same,
1.4. wyposażona w warstwę wzmacniającą, zapewniającą stabilność wymiarów,
1.5. materiał zapewniający wielokrotne rozwijanie i zwijanie przy zachowaniu własności użytkowych,
1.6. klasyfikacja palności co najmniej trudnozapalna,
2. Sposób dostawy: wykładzinę należy dostarczyć do siedziby MCK w rolkach o wymiarach:
2.1. szerokość rolek 1,5 m.
2.2. długości rolek:
2.2.1.
8 m – 2 szt.
2.2.2.
10 m – 6 szt.
Przewidywany termin zakończenia zadania: 12 sierpnia 2017 r.
Warunki dodatkowe
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej 2 zamówienia o podobnym
zakresie. W celu wykazania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa powyżej, oferent
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
Oferent musi wykazać, że oferowana wykładzina spełnia wymagane cechy. W tym celu wraz ofertą należy
przedłożyć dokument producenta, w języku polskim lub tłumaczenie, jednoznacznie opisujący właściwości
wykładziny.
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. MCK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
w przypadku, gdy najniższa oferowana cena będzie wyższa od kwoty, którą MCK zamierza przeznaczyć
na wykonanie zadania.
Termin składania ofert: 30 czerwca 2017, do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
69
Otwarcie ofert nastąpi 30 czerwca 2017 r., o godz. 12:15, w sali konferencyjnej MCK.
Sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub drogą pocztową.
2. Na kopercie należy umieścić:
2.1. nazwę i adres oferenta
2.2. Informację o numerze i nazwie zadania, nadane przez MCK.
3. Oferty należy składać w języku polskim.
4. W treści oferty należy podać
4.1. numer i nazwę zadania, którego dotyczy oferta
4.2. nazwę i adres oferenta, dane z rejestru, właściwego dla działalności oraz formy prawnej oferenta
4.3. proponowaną cenę bez VAT oraz z VAT
5. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty, wymienione w opisie zadania.
6. Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez oferenta
(właściciel podmiotu lub osoba upoważniona, zgodnie z dokumentami rejestrowymi).

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowań jest Ireneusz Kucharczyk tel. 32 2486 240 w. 22

