
 
                                Nysa dnia 24.03.2022 

Zaproszenie na złożenie oferty           

(dostawa/usługa) 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. 

 Aleja Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

mniejszej od kwoty 50.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie kina 4D w formie tunelu lustrzanego 

przypominającego kalejdoskop, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu (w 

którym będzie panowała ciemna kolorystyka). 

3.1 Zakres zamówienia obejmuje: 

*Stworzenie oraz montaż  tunelu przypominającego kalejdoskop  wg. załącznika nr. 1  

*  instalacja oświetlenia i nagłośnienia  

* montaż barierki oddzielającej widza od tunelu  

* zakup materiałów niezbędnych do wykonania kina  

* kino powinno być dostosowane dla osób niedowidzących i głuchoniemych  

* dostarczenie i instalacje urządzeń do uzyskania  efektów pobudzających  inne 

zmysły, niż tylko wzrok – zapach, powiew wiatru, mgła, deszcz ( nawilżenie powietrza 

stymulującego bryzę) 

  

 

 



 
   

    4. Opis oraz parametry techniczne Kina 4D : 

Wyposażenie Sali : (po stronie wykonawcy) 

-  nagłośnienie – dźwięk przestrzenny dolby audio oraz dolby digital w kinowej jakości 

dźwięku – 1 komplet  

- oświetlenie – zestaw opraw oświetleniowych – schodowe LED (12 vat – natynkowe) 10 

punktów , z zachowaniem półmroku w pomieszczeniu.  

- barierka – z rur stalowych nierdzewnych  Ø42 do 43 o  wymiarach:  

*  długość – 3 metry, 

* wysokość 100 cm z poprzeczką na wysokości 60 cm  

*oraz 4 słupki o wysokości 100 cm 

- stelaż (konstrukcja ) do przymocowania tunelu i telewizora 55 cali ( TV zakup 

zamawiającego), 

- sprzęt do uzyskania efektów powiązanych z wyświetlanym  filmem. Film dostarczony przez 

zamawiającego , 

- tunel kalejdoskopowy z płyt OSB wyłożony lustrem akrylowym o grubości 3 mm, o 

rozmiarach wg. załącznika nr1  

- wyklejenie i zaciemnienie okna – okno 2 skrzydłowe o wymiarach skrzydła 150 cm x 53 cm, 

zaciemnienie przy wykorzystaniu foli okiennej całkowicie zaciemniającej ( 100%). 

Dodatkowe informacje: 

Kino nie przewiduje montażu foteli, ilość osób na jednym seansie max.10. 

Przygotowanie pomieszczenia ( malowanie oraz wykonanie podłogi) po stronie 
Zamawiającego. 

5. Miejsce realizacji usługi  

Stacja Uzdatniania Wody Siestrzechowice  

Morów 68, 48-303 Nysa  



 
6. Termin wykonania zamówienia : 31.05.2022 r. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną 

cenę. 

2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych. 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

2. Zawartość oferty: 

a. Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę; 

b. Datę sporządzenia oferty, 

c. Proponowaną cenę (wartość netto + VAT ); 

d. Podpis oferenta. 

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 

lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

8. Miejsce oraz termin składania ofert  

1.Miejsce oraz termin składania ofert: 

 a) Stacja Uzdatniania Wody Siestrzechowice, Morów 68, 48-303 Nysa  

 b) lub w wersji elektronicznej na adres: monika.sadlowska@wikakwa.pl  

 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 1.04.2022 r. do godz. 12:00 

2.Oferty złożone po terminie ujętym w ppkt. 1 nie będą rozpatrywane.  

3.Wszelkie zapytania należy kierować w postaci elektronicznej na adres: 

monika.sadlowska@wikakwa.pl lub sadlowski@wikakwa.pl  
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9. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto za wykonanie całości usługi, z 

wyszczególnionym podatkiem.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN 

10.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium oceny oferty Skala oceny  Waga 

Cena  100 100 

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikającą z działania:  

Pi (C) =  
𝐶 𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
 × Max (C) 

Gdzie: 

Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i” za kryterium „Cena”; 

C min Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci Cena oferty „i”; 

Max (C) Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena”. 

 

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami  

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

2) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z 

Wykonawcami są: 



 
Monika Sadłowska, email: monika.sadlowska@wikakwa.pl 

Józef Sadłowski, email: sadlowska@wikakwa.pl 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

zaproszenia. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zmawiający, bez ujawniania źródła 

zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało 

zaproszenie. 

12. Informacja o udzieleniu zamówienia: 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie 

pisemnej .  

Załącznik: 

1. Koncepcja Sali kinowej 4D 

2. Zdjęcia podglądowe pomieszczenia przeznaczonego na kino  
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