


c) uszycie  body z lycry błyszczącej w kolorze żółtym, dekolt średniej głębokości, długi 
rękaw, zapięcie w kroku. Załącznik nr 1c. 
 
                                                    Wzrost     Ilość     
                                                        128cm   3szt.       
                                                        134cm   6szt. 
                                                        140cm   6szt. 
                                                        148cm   5szt. 
                                                        152cm   7szt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                             Razem                           27 szt. 
 
 
 
d) uszycie body z lycry błyszczącej w kolorze czarnym  krótki rękaw, głęboki dekolt, 
zapięcie w kroku na haftki. Załącznik nr 1d. 
 
                                                  Wzrost     Ilość      
                                                   158cm.     5szt.  
                                                    164cm.   15szt 
                              Razem                         20szt.      
 
 
                           

e) uszycie spodni z lycry błyszczącej w kolorze  czarnym, w pasie guma, od kolan wąska  
nogawka  tzw. ”Alladynki”  Załącznik nr 1e. 
 
                                             Wzrost        pas               ilość      długość nogawki od pasa 

                                        164cm.      61cm.           1szt.               97cm.    
                                        170cm.       68cm.          1szt.               101cm.    
                               Razem                                     2szt. 
   

1. Wykonawca przed wykonaniem usługi zobowiązany jest do:  
-  Wykonawca wstępnie uszyje po jednym komplecie każdego z asortymentu w celu 
doprecyzowania szczegółów.  
- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć uszyte kostiumy sceniczne do 
siedziby zamawiającego Gryficki Dom Kultury ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice  
- Wykonawca uszyje i dostarczy kostiumy do 1 kwietnia 2013 r.  
- zamówienie zostanie wykonane z materiału własnego wykonawcy spełniającego wymagania 
zamawiającego.  
- Wykonawca na dwa dni przed przekazaniem przedmiotu zamówienia zgłosi gotowość do 
jakościowego ich odbioru.  
- Wykonawca udzieli gwarancji na uszyte kostiumy sceniczne minimum na okres 12 
miesięcy. Termin gwarancji liczony jest od terminu przyjęcia przez zamawiającego usługi 
stanowiącej przedmiot zamówienia i podpisania przez strony protokołu przyjęcia uszytego 
asortymentu.  
- Gwarancja winna obejmować nieoporządzane odbarwienia, rozchodzenie się szwów.  
- Płatności za realizację zamówienia zrealizowana zostanie po wykonaniu zlecenia w terminie 



14 dni od daty dostarczenia faktury.  
- Zamawiający zastrzega sobie zmiany w zakresie ilościowym z powodów ekonomicznych, 
bieżących potrzeb lub innych.  
- Zmniejszenie przedmiotu zamówienia nie będzie upoważniało wykonawcy do żądania 
zrealizowania całości lub rekompensaty pieniężnej za nie zrealizowaną wielkość zamówienia.   

1. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV - 98.39.30.00-4. 
2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 

formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego, 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
        przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
mogą przekazywać wyłącznie pisemnie. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
postępowania w jest Pani Jolanta Nowak telefon 607340732 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 
udzielenia zamówienia w godzinach pracy instytucji tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 
do 14.00  

VI. Miejsce składania ofert 
Ofertę cenową należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Gryficki Dom Kultury ul. Niepodległości 53, 72-300 
Gryfice  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „USŁUGA MIAROWEGO SZYCIA KOSTIUMÓW 
SCENICZNYCH –GDK/2” NIE OTWIERAĆ PRZED 08.03.2013r. GODZ.10.30 

w terminie do dnia 08 marca 2013r , godz.10,00 
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2013r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.  
VII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto 

za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.  
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

VIII. Informacje o formalnościach  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.. 
2. Zamawiający zawrze zlecenie dla wybranego Wykonawcy po przekazaniu zawiadomienia 
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............................................................................                 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
NIP**): .................................................... 
REGON**):.............................................                
tel.**): .....................................................                 
fax**): .....................................................                 
adres e – mail**): ....................................  
               

 FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  
  

Zamawiający: 
           Gryficki Dom Kultury 
           72-300 Gryfice 
           Niepodległości 53 

  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759/ na:  

 
„USŁUGA MIAROWEGO SZYCIA KOSTIUMÓW SCENICZNYCH –GDK/2”  

( opis przedmiotu zamówienia) 

 
Ja/My, niżej podpisany/i, 
_______________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz: 
_______________________________________________________________________  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:   
 
a) USZYCIE BODY Z LYCRY BŁYSZCZĄCEJ W KOLORZE CZARNYM, 10 sztuk  
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /10 sztuk/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
b) USZYCIE  KRÓTKICH SPODENEK Z BŁYSZCZĄCEJ LYCRY, 56 sztuk 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /56 sztuk/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
c) USZYCIE  BODY Z LYCRY BŁYSZCZĄCEJ W KOLORZE ŻÓŁTYM  27 sztuk 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /27 sztuk/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
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d) USZYCIE BODY Z LYCRY BŁYSZCZĄCEJ W KOLORZE CZARNYM  20 sztuk 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /20 sztuk/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
 
e) USZYCIE SPODNI Z LYCRY BŁYSZCZĄCEJ W KOLORZE  CZARNYM 2 sztuki 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /2 sztuk/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
f) MODYFIKACJA SUKIENEK poprzez wszycie 5cm pasa ze złotej lamy 28 sztuk  
 
Koszt modyfikacji jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /28 sztuk/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
g) USZYCIE SPÓDNICZEK „TUTU” z różowego sztywnego tiulu 12 sztuk 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
 
Całkowity koszt brutto /12 sztuk/:___________________ zł 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
 
 

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 1 kwietnia 2013 r. 
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, 
do przyjęcia zlecenia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
 

......................................................               

           miejscowość i data                                                                      ........................... ............................................................ 
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 
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