Chojnickie Centrum Kultury
ul. Swarożyca 1
89-600 Chojnice
tel. + 48 52 397 22 15
sekretariat@ckchojnice.pl
www.ckchojnice.pl

Chojnice, 18.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
( dotyczy

zamówienia systemu sprzedaży biletów )

I. ZAMAWIAJĄCY
Chojnickie Centrum Kultury
ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice
NIP: 555-000-6683, REGON: 000284658,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest system sprzedaży biletów wraz z jego instalacją oraz serwisem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.10.2017 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę uwzględniającą wymogi zawarte w szczegółowym opisie
zamówienia.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia i termin realizacji,
- zawierać adres oferenta, numer telefonu, adres mailowy, numer NIP,
- posiadać rekomendację i liczbę wdrożeń oferowanego systemu,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Po złożeniu oferty, należy umówić się telefonicznie na spotkanie z Zamawiającym w siedzibie firmy w
Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 44 celem omówienia szczegółów oferty i funkcjonalności systemu.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
l.sajnaj@ckchojnice.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Chojnickie Centrum
Kultury, ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice do dnia 4 sierpnia 2017 r. wraz z załączoną
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 31 sierpnia 2017 r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.ckchojnice.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.ckchojnice.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 - Funkcjonalność 50%
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem bip.ckchojnice.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Sajnaj pod numerem telefonu +48 530 348 286 oraz
adresem email: l.sajnaj@ckchojnice.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Szczegółowy opis wymagań dotyczących funkcjonalności systemu.
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