Krościenko n. Dunajcem, 19 grudnia 2020 r.
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. F. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na:
„Realizacja ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej poprzez produkcję treści ekspozycji,
dostarczenie sprzętu audiowizualnego oraz wykończenie sal ekspozycyjnych na terenie Centrum
Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. „
I.

Zamawiający:
1. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad
Dunajcem, NIP: 7352448298, REGON: 492730384,
2. Dane kontaktowe: tel.: 505968086 e-mail: mateusz.terlikowski@oaza.pl
3. Godziny funkcjonowania: od 10.00 - do 17.00 od poniedziałku do piątku.
4. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy prawo
zamówień publicznych.
5. Źródła finansowania: zadanie jest finansowane ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr:
UMOWA NR 517/2020/Wn50/EE-bs/D

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu audiowizualnego wraz z produkcją treści
ekspozycji oraz wykończeniem sal ekspozycyjnych w Centrum Ekologii Integralnej na terenie
Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Dostarczenie i montaż sprzętu audiowizualnego do sali multimedialnej
1.
Wyposażenie oraz montaż serwerowni do obsługi wystawy wyposażonej w:
a. Szafę typu rack pozwalającą na integrację elmentów sieci komputerowej i audiowizualnej.
b. Urządzenia sieciowe umożliwiające połączenie segmentów sieci komputerowej, instalacji AV
oraz infrastruktury budynku.
c. Urządzenia do podtrzymania energii w urządzeniach kluczowych do sterowania wystawą.
d. Tory sygnałowe dla media serwerów zainstalowanych w serweroni
2.

3.

Wykonawca dostarczy system do zarządzania treściami audio wizualnymi, który będzie
umożliwiał zdalną obsługę wystawy oraz zostanie zintegrowany z infrastrukturą budynku – w
tym oświetleniem. System ma umożliwiać łatwą zmianę treści / scenariusza wystawy.
Zaprojektowanie i dostarczenie oświetlenia wystawy.
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4.

5.

Dostarczenie rozwiązań scenograficznych stanowiących wystrój wystawy, z uwzględnieniem
wydruków wielkoformatowych na różnych materiałach (np. materiały do podświetleń, szkło,
formy przestrzenne).
Wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie następujących instalacji:
1. Instalacja do prezentacji treści audiowizualnych z wykorzystaniem technologii ekranu
modułowego LED SMD:
a. 30-35 m2 ekranu LED SMD o wielkości plamki („pitch”) nie większej niż 2,6 mm.
b. Konstrukcja oraz aranżacja scenograficzna instalacji.
c. Systemy do dystrybucji sygnału video oraz zasilania, wraz ze sterownikami
ekranu.
d. Media serwer umożliwiający zsynchronizowane, płynne odtwarzanie treści oraz
zapewniający obsługę dźwięku przestrzennego.
e. System nagłośnienia z wielokanałowym procesorem do dźwięku przestrzennego
oraz głośnikami (min. 7 głośników).
f. Zintegrowanie instalacji z system do zarządzania treścią.
2. Instalacja interaktywna z video mappingiem 3D na bryle przestrzennej wraz z
kierunkowym nagłośnieniem:
a. Wykonanie modelu przestrzennego w formie płaskorzeźby zainstalowanej na
ścianie, do wykorzystania w video projekcji 3D.
b. Projektor laserowy o rozdzielczości min. 1920 x 1080 oraz jasności min. 7000
ANSI. Projektor powinien posiadać wsparcie protokołów sterowania. Urządzenie
musi posiadać funkcję korekcji obrazu (lens shift).
c. Głośnik kierunkowy umożliwiający nagłośnienie wybranej strefy wystawy przy
pomocy wąskiej wiązki dźwiękowej (obszar dla 2 osób).
d. Mediaserwer do obsługi projekcji oraz nagłośnienia.
e. Totem z ekranem dotykowym do sterowania projekcją przy pomocy aplikacji.
f. Zintegrowanie instalacji z system do zarządzania treścią.
3. Infokiosk z ekranem dotykowym:
a. Infokiosk wykonany w formie wolnostojącego totemu z ekranem ustawionym
pionowo.
b. Ekran dotykowy o rozmiarze min. 49’’.
c. Zintegrowanie infokiosku z system do zarządzania treścią.
4. Hologram wraz z kierunkowym nagłośnieniem:
a. Folia holograficzna zamontowana w ramach instalacji stałej o wymiarze
odpowiednim do prezentacji postaci, nie mniejsza niż 140 cm x 250 cm.
b. Projektor laserowy o rozdzielczości min. 1920 x 1080 oraz jasności min. 7000
ANSI. Projektor powinien posiadać wsparcie protokołów sterowania. Urządzenie
musi posiadać funkcję korekcji obrazu (lens shift).
c. Mediaserwer do obsługi projekcji oraz nagłośnienia.
d. Zintegrowanie instalacji z system do zarządzania treścią.
5. Doświadczenia audio wizualne w formie dwóch kloszy z projekcją i nagłośnieniem.
a. Konstrukcja oraz aranżacja scenograficzna zabudowy klosza do doświadczenia
multimedialnego odpowiednia dla 2 lub 3 osób jednocześnie.
b. Projektory laserowe oraz mediaserwer umożliwiający prezentację projekcji
wewnątrz klosza na odcinku min. 210 stopni oraz odtworzenie dźwięku.
c. System nagłośnienia wewnątrz klosza.
d. System czujników rozpoznających obecność pod kloszem.
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e. Zintegrowanie instalacji z system do zarządzania treścią.
6. Dwa stanowiska z monitorami bezszwowymi do prezentacji treści oraz z urządzeniami do
interakcji
a. Rozwiązanie aranżacyjne i scenograficzne z wykorzystaniem monitorów
bezszwowych
b. Aranżacja powinna być zaplanowana na min. 3 ekrany bezszwowe o przekątnej
min. 50’’ oraz rozdzielczości min. 1920 x 1080, z możliwością podłączenia
ekranów razem w formie „daisy chain”
c. Mediaserwer do wyświetlania treści.
d. Urządzenia oraz czujniku umożliwiające interakcje w różnych grupach wiekowych
(dzieci oraz dorośli).
e. Zintegrowanie instalacji z system do zarządzania treścią.
2.2 Wykończenie sali multimedialnej od stanu deweloperskiego do stanu sali ekspozycyjnej
gotowej do obsługi zwiedzających.
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wykończeniowe w tym m.in.:
- przedstawienie koncepcji rozmieszczenia oraz wyglądu pomieszczenia, która zostanie
przedstawiona do akceptacji Zamawiającego
- wykonanie wszelkich niezbędnych prac wykończeniowych związanych z doprowadzeniem
pomieszczenia do stanu gotowego do uruchomienia ekspozycji
- wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji, w tym zabudowy sprzętu audiowizualnego.
2.3 Produkcja dwóch treści ekspozycji zgodnie z zamieszczonymi poniżej scenariuszami.
2.3.1 Ekologia Pienin – zarys scenariusza
Ze względu na podpisane porozumienie o współpracy z Pienińskim Parkiem Narodowym,
spodziewamy się różnych grup osób zainteresowanych przyrodą, jak również turystów. Ofertą dla
nich ma być przekaz ukazujący w nowoczesnej formie zagadnienia związane z szeroko rozumianą
tematyką przyrodniczą i ekologiczną Pienin, z uwzględnieniem warstwy kulturowej mieszkających
tu górali.
2.3.2 Ekologia Integralna – zarys scenariusza
Mając na uwadze liczne grupy młodzieży i dorosłych odwiedzających Krościenko oraz podejmując
współpracę z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, ekspozycja przy pomocy nowatorskich
metod ma przedstawić najbardziej istotne punkty chrześcijańskiej antropologii, zawarte w
koncepcji ekologii integralnej. Przede wszystkim chodzi o ukazanie roli człowieka jako
odpowiedzialnego zarządcy całego stworzenia, który nosi w sobie obraz i podobieństwo do
Stwórcy, a także o pokazanie równości oraz komplementarności zadań mężczyzny i kobiety. Do
tego celu należy wykorzystać elementy nauczania Jana Pawła II i papieża Franciszka.
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Konsultacja merytoryczne ze specjalistami.
Redakcja tekstów scenariuszy oraz tłumaczenia na język angielski.
Stworzenie scenariuszy treści audiowizualnych.
Projekt koncepcyjny aranżacji wystawy uwzględniający: wizualizacje, schemat
zwiedzania, schemat zabudowy, multimediów i oświetlenia.
2.3.7 Stworzenie key visuala wystawy oraz systemu identyfikacji wizualnej.
2.3.8 Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji technicznej.
2.3.9 Stworzenie grafik wykonawczych.
2.3.10 Nadzowy wykonawcze.
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2.3.11 Na etapie realizacji umowy Wykonawca będzie realizował przygotowanie treści obu
ekspozycji, po wcześniejszej prezentacji pełnych wersji scenariuszy i ich akceptacji ze
strony Zamawiającego.
2.3.12 Wykaz treści multimedialnych:
Scenariusz
Ekologia
Pienin

Scenariusz
Ekologia
Integralna

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Instalacja do prezentacji treści audiowizualnych z
wykorzystaniem technologii ekranu modułowego LED SMD
1

Rodzaj teści: film dostosowany do wyświetlenia jako materiał
v360, wykonany techniką łączoną - animacja komputerowa
oraz techniką filmową. Udźwiękowienie do dźwięku
przestrzennego. Długość ok. 3 min
Projekcja na bryle przestrzennej - mapping

2

Rodzaj teści: video mapping przygotowany techniką łączoną +
aplikacja do sterowania projekcją
Infokiosk multimedialny

3

Rodzaj teści: prezentacja wykonana technologią HTML5 na
ekran dotykowy
Hologram

4

5A

Rodzaj teści: filmy wykonane techniką łączoną +
udźwiękowienie
Doświadczenie audio wizualne w formie klosza z projekcją i
nagłośnieniem - A
Rodzaj teści: aplikacja interaktywna z treściami AV

5B

Doświadczenie audio wizualne w formie klosza z projekcją i
nagłośnieniem - B
Rodzaj teści: aplikacja interaktywna z treściami AV

4

6A

Interaktywne stanowisko z monitorami bezszwowymi do
prezentacji treści

TAK

TAK

TAK

TAK

Rodzaj teści: aplikacja interaktywna z treściami AV

6B

Interaktywne stanowisko z monitorami bezszwowymi do
prezentacji treści
Rodzaj teści: aplikacja interaktywna z treściami AV

2.4 Wykończenie sali „Ogrodu Biblijnego” od stanu deweloperskiego do stanu sali
ekspozycyjnej gotowej do obsługi zwiedzających.
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wykończeniowe w tym m.in.:
- przedstawienie koncepcji rozmieszczenia oraz wyglądu pomieszczenia, która zostanie
przedstawiona do akceptacji Zamawiającego
- wykonanie wszelkich niezbędnych prac wykończeniowych związanych z doprowadzeniem
pomieszczenia do stanu gotowego do uruchomienia ekspozycji
- wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji, w tym min. instalacji imitującej wodospad oraz oazę
na pustyni.
2.5 Wyposażenie sali „Ogrodu Biblijnego” w niezbędną roślinność zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
- dostarczenie do sali „Ogród Biblijny” roślinności umożliwiającej utworzenie w sali
ekspozycji przedstawiającej Oazę na pustyni.
2.6 Dostarczenie i montaż sprzętu audiowizualnego do sali konferencyjnej oraz sali
warsztatowej.
- przedstawienie szczegółowej koncepcji zastosowania sprzętu audiowizualnego w sali
warsztatowej Centrum Ekologii Integralnej do akceptacji Zamawiającego.
- dostarczenie i montaż sprzętu audiowizualnego do sali warsztatowej
- przedstawienie szczegółowej koncepcji zastosowania sprzętu audiowizualnego w sali
konferencyjnej Centrum Ekologii Integralnej do akceptacji Zamawiającego.
- dostarczenie i montaż sprzętu audiowizualnego do sali konferencyjnej
Na etapie składania oferty Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję sprzętu
audiowizualnego proponowanego do zastosowania w obu salach.
3. Na etapie realizacji umowy Wykonawca będzie realizował przygotowanie poszczególnych części
umowy, po wcześniejszej prezentacji pełnych wersji scenariuszy i koncepcji wykończenia sal i ich
akceptacji ze strony Zamawiającego. Akceptacja scenariuszy będzie miała formę pisemną. Osobą
upoważnioną do akceptacji scenariuszy jest koordynator projektu – Mateusz Terlikowski
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 2 letniej (24-miesięcznej) gwarancji na dostarczony
sprzęt i oprogramowanie, a okres gwarancji będzie liczony od daty przekazania Zamawiającemu
bezusterkowego protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie. Gwarancja nie może
ograniczać zamawiającego do instalowania w sprzęcie standardowych kart rozszerzeń, pamięci,
napędów, procesorów, sterowników oraz bieżących konserwacji sprzętu. Wykonawca zapewni
wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
Produkty będą posiadały wszelkie niezbędne do normalnego funkcjonowania instrukcje i
certyfikaty w języku polskim.
Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, w całości nieużywane, nie powystawowe.
Wszystkie urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w sposób
trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 1964
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej
odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
13. Koszty wizyt Wykonawcy w miejscu wykonania przedmiotu Umowy zawarte są w wynagrodzeniu
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zwolniony jest od ponoszenia jakichkolwiek
kosztów z tym związanych powstałych po stronie Wykonawcy, w szczególności Zamawiający nie
pokrywa kosztów noclegów, dojazdów i diet.
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający oczekuje wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 30 września 2022 r.
Wykonawca na etapie składania oferty przedstawi propozycję szczegółowego harmonogramu realizacji
poszczególnych elementów zamówienia. Powyższy harmonogram rzeczowo-finansowy poszczególnych
etapów realizacji zamówienia może być przedmiotem negocjacji pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą przed podpisaniem umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu.
1.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, jeżeli nie
wystąpi którakolwiek z przesłanek/okoliczności:
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1.1.1

wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;

1.1.2

wykonawcę będącego osobą fizyczną prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym
mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz.
1600, z późn. zm.5) ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);

1.1.3

urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta wykonawcy prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.2;

1.1.4

wobec wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.1.5

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, lub zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

1.1.6

wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

1.1.7

wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

1.1.8

wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;

1.1.9

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

1.1.10 wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2019 r. poz. 628 i 1214);
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1.1.11 wobec wykonawcy orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
1.1.12 wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i
1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.2 Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);
1.3

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku, kiedy Wykonawca powiązany jest osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1.3.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.3.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
1.3.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
1.3.4 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
2.3.1

osób:
Minimalne warunki dotyczące dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia:
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję
wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji
zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
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1 osobę - posiadającą doświadczenie w projektach polegających na dostarczaniu i obsłudze
technologii urządzeń audiowizualnych, tj. taką, która w ciągu ostatnich 5 lat brała udział w realizacji
przynajmniej 3 projektów dotyczących dostarczania urządzeń audiowizualnych.
3. Ocena spełniania warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale, dokonana zostanie w oparciu o
informacje zawarte we właściwych oświadczeniach/dokumentach wyszczególnionych w dalszej części
zapytania.
4. Z treści tych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca
spełnił (zastosowane zostanie kryterium spełnia/nie spełnia).
V.

Wykaz oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i
dokumenty potwierdzenie, że Wykonawca:
1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie złożone w formie pisemnej wraz z ofertą
zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 1 do zapytania ofertowego),
1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu
1.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego;
1.3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
1.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w części IV pkt 1.2 Wykonawca zobowiązany będzie złożyć
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
• Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.4 - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
• Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o
których mowa w pkt 1.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony w terminie, o którym mowa w pkt
1.4.
• W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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• W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust. 1.4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
1.5 Wstępna koncepcja rozmieszczenia urządzeń w Sali multimedialnej oraz Sali „Ogród Biblijny”
wraz z referencjami odnośnie możliwości wykorzystania danego urządzenia o których mowa w
części II pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.
1.6 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamówienia.
1.7 Wstępna koncepcja wyposażenia Sali warsztatowej i Sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny.
2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego,
do oferty należy dołączyć także stosowne pełnomocnictwo.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
VI. Informacja dla wykonawców
podwykonawcom:

zamierzających

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać (o ile są znane) firmy podwykonawców.
3. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie ponosił pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania lub zaniechania swoich
podwykonawców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych
podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia.
VII.

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne
pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków określonych w rozdziale IV ust. 1
niniejszego zapytania ofertowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują odpowiednio – tj. Wykonawca, który spełnia warunki zgodnie z rozdziałem IV
ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego.
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których
mowa w rozdziale V ust. 1, zapytania ofertowego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale V składa
każdy z Wykonawców.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami:
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.).
2. Za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca albo osobiście, Wykonawcy są obowiązani
składać:
2.1 Ofertę (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego), pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej (oryginał);
2.2 Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (których wzory zostały określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego) w formie pisemnej (oryginał);
2.3 Dokumenty, z których wynikać będzie zachowanie warunków równoważności, w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy;
2.4 Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, spełniania
warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez zamawiającego, a także przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. UWAGA: W
przypadku pobierania ze strony internetowej wydruku potwierdzającego, że oferowane
dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, mamy do czynienia z kopią. Na stronie
internetowej znajduje się oryginał dokumentu, wydruk z takiej strony jest kopią i musi być
potwierdzony za zgodność z oryginałem.
2.5 Pełnomocnictwo - w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie, lub przez
osoby udzielające pełnomocnictwa;
3. Poświadczanie kopii oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez
opatrzenie oświadczeń i dokumentów sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym
podpisem.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
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Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
ul. Cypryjska 60
02-761 Warszawa
6.

Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę e-mailem
należy kierować na adres: mateusz.terlikowski@oaza.pl

7.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę mają spełniać wymagania określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym.

9.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 11.
13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom i zamieszcza na stronie
na której jest udostępnione zapytanie ofertowe.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia
na stronie internetowej.
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej zapytania ofertowego, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrać
żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych w przypadku gdy wartość
najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki zapytania ofertowego będzie przekraczała kwotę
założona w budżecie.
18. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
• Mateusz Terlikowski –e-mail: mateusz.terlikowski@oaza.pl telefon: 505 968 086
IX. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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X. Termin związania ofertą:
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z
jej wymaganiami.
2. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia, zawierającą jedną,
jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego
samego Wykonawcę zostanie także uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch
lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest
uczestnikiem innej oferty wspólnej.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Jeśli złożona oferta nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego lub nie będzie uwzględniała
dokonanych w nim zmian, będzie podlegać odrzuceniu.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
7.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału V zapytania ofertowego, w tym
(załączniki nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego);
7.2 Dokumenty, z których wynikać będzie zachowanie warunków równoważności (jeżeli dotyczy);
7.3 Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
7.4 Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r poz. 352), a Wykonawca wskazał to
wraz ze złożeniem oferty.
7.5 Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
8.

Oferta oraz wszystkie dokumenty załączone do oferty i na nią się składające muszą być podpisane
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
załącznikach do zapytania ofertowego powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
10. Oferta, tj. „Formularz oferty” zgodny z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego oraz wszystkie
załączniki w ofercie, mają być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny.
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11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (również dokonane przy użyciu korektora) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis)
winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby sporządzającej parafkę).
12. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie traktowane będzie jak jego brak.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z
dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają
zwrotowi.
14. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec: nazwa (firma)
Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
15. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być złożone w
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią informację przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie,
zgodnie z uchwałą SN z 2010.2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego, a złożone przez niego
wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
18. Wykonawca, zobowiązany jest w formularzu ofertowym, złożyć oświadczenie czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, poprzez zaznaczenie
właściwego kwadratu. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wskazać wartość
tego towaru lub usługi bez kwoty podatku. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego
może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub
towarów, czy mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.
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19. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (paczce) oznakować w następujący
sposób:
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
Biuro Projektu
ul. Cypryjska 60, 02-761 Warszawa
„Realizacja ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej poprzez produkcję treści
ekspozycji, dostarczenie sprzętu audiowizualnego oraz wykończenie sal
ekspozycyjnych na terenie Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad
Dunajcem. „
Napis na kopercie powinien dostatecznie odróżniać ofertę spośród innej korespondencji wpływającej
do Zamawiającego.
W datę
przypadku
braku
powyższych
informacji, Zamawiający nie ponosi
(wstawić
upływu terminu
składania
ofert)
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np.: przypadkowe otwarcie oferty
oraz „Nie otwierać
przed
dniem
.....................................................................
godz. 12.30”
przed wyznaczonym
terminem
otwarcia
ofert
lub jej nie otwarcie podczas sesji otwarcia
ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Cypryjska 60, 02-761 Warszawa
2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2020 r. o godzinie 1200. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data
jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 2 zostanie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.12.2020 r. o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego.
5. Ze względu na panującą pandemię COVID 19 nie ma możliwości udziału osób trzecich podczas
otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta:
5.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.2 nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5.3 ceny, okres gwarancji zawarte w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w/w informacje
www.oaza.pl/centrumekologiiintegralnej

na

stronie:

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, a także ewentualne upusty i rabaty oferowane przez Wykonawców.
2. Podana cena nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający przyjmie
oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany.
3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich i należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglania – trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i
równe 5 należy zaokrąglić w górę).
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4. Cena oferty, zgodnie z „Formularzem oferty” będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone
będą wyłącznie w złotych polskich.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
1.1 Cena – 80 % = 80 pkt
1.2 Okres gwarancji - 20 % = 20 pkt
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2. Kryterium „CENA” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w ramach kryterium
„Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (C min ÷Co)x 80 pkt
gdzie:
C min – cena brutto oferty z najniższą ceną brutto (zł)
C o – cena brutto (zł) oferty badanej
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 80 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryterium „Okres gwarancji” (G) rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji na przedmiot
zamówienia:
3.1 Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji na usługi wymagany przez Zamawiającego: 24
miesięcy.
3.2 Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji na usługi : 36 mesięcy.
3.3 Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.
3.4 Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” zostanie obliczona, następująco:
24 m-cy gwarancji – 0 pkt
30 m-cy gwarancji – 10 pkt
36 m-cy gwarancji – 20 pkt
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta Wykonawcy, który nie określi w ofercie okresu gwarancji zostanie odrzucona jako
niezgodna z zapytaniem ofertowym.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P)
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia
zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:
P=C+G
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”
6. Zamawiający w ofercie poprawi:
6.1 oczywiste omyłki pisarskie;
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6.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
7.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
7.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
7.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
7.4 unieważnieniu postępowania.
8. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego:

1. Z wybranym Wykonawcom zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Wszelkie zapytania dotyczące zapisów wzoru umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z
zapytaniem ofertowym.
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XVII. ZMIANY, WYCOFANIE, ODRZUCENIE OFERTY:
1.

Zmiany, wycofanie oferty:
1.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
1.2 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane, chyba że będzie to konieczne ze względu na potwierdzenie poprawności jej
wycofania.

2.

Odrzucenie oferty:
2.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:
2.1.1 jest niezgodna z zapytaniem ofertowym;
2.1.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
2.1.3 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
2.1.4 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
2.1.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
2.1.6 Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
2.1.7 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
2.1.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego* dotyczy osób fizycznych bądź osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
1. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO
stowarzyszenie informuje, że:
1.1 Administratorem jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34450 Krościenko nad Dunajcem, tel: +48 502 680 038 e-mail: msedek@oaza.pl
1.2 Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres email:
msedek@oaza.pl
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1.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procedurze,
o której mowa w pkt 1.3.
1.5 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt
1.3, aż do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów
prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania
danych.
1.6 Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do udzielenia zamówienia
publicznego) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT pocztowe. Ponadto informuję, że dane mogą
zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na
podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
1.7 Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
1.8 Osoba powierzająca dane ma prawo do:
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7

dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych osobowych*,
usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
XIX.
Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
3. Wszelkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.
XX. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany
Zapytania ofertowego oraz wycofania Zapytania ofertowego w każdym czasie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z
wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły
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reguluje pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi
Wykonawca.
4. Wszelkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej,
Załącznik nr 4 – Formularz oferty,
Załącznik nr 5- Dokumentacja techniczna,
Załącznik nr 6 – Wzór umowy.
.
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Formularz Oferta
Nawiązując do zapytania ofertowego na:
„Realizacja ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej poprzez produkcję treści ekspozycji,
dostarczenie sprzętu audiowizualnego oraz wykończenie sal ekspozycyjnych na terenie Centrum
Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. „
My niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach w nim
określonych(w tym we wzorze umowy) oferujemy realizację zamówienia na poniższych warunkach:
1. cenę netto (bez podatku VAT):..............................zł (słownie złotych:
............................................................................................................................)
plus podatek VAT w wysokości: ........... %, tj. ........................................................................... zł
(słownie zł .........................................................................................................................................)
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .....................................zł (słownie złotych:
...........................................................................................................................)
W tym w podziale na podzadania:
Lp.

Nazwa podzadania

1.

Dostarczenie i montaż sprzętu
audiowizualnego do sali
multimedialnej.

2.

Wykończenie sali multimedialnej
od stanu deweloperskiego do
stanu sali ekspozycyjnej gotowej

Cena Netto

Podatek VAT

Cena brutto
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do obsługi zwiedzających.
3.

Produkcja dwóch treści
ekspozycji zgodnie ze
scenariuszami opisanymi w
zapytaniu ofertowym.

4.

Wykończenie sali „Ogrodu
Biblijnego” od stanu
deweloperskiego do stanu sali
ekspozycyjnej gotowej do obsługi
zwiedzających.

5.

Wyposażenie sali „Ogrodu
Biblijnego” w niezbędną
roślinność zgodnie z zapytaniem
ofertowym.

6.

Dostarczenie i montaż sprzętu
audiowizualnego do sali
konferencyjnej oraz sali
warsztatowej.

2. Oświadczamy, że w kryterium „gwarancja” oferujemy:
- 24 m-cy gwarancji

- 0 pkt

- 30 m-cy gwarancji

- 10 pkt

- 36 m-cy gwarancji

- 20 pkt

* zaznaczyć w sposób wyraźny (X) właściwą informację
3. Poniżej wskazuję/my adres strony internetowej, a także załączone do oferty oświadczenia i
dokumenty, które należy traktować jako wskazane i aktualne:
- adres strony internetowej do bezpłatnych baz danych, na której znajdują się dokumenty: (w szczególności
KRS albo CEiDG): ....................................................................................................................
- dokumenty załączone do oferty:
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w tym ze wzorem umowy, nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
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2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3) Akceptujemy wskazany w zapytaniu ofertowym czas związania ofertą, czyli 30 dni od terminu
składania ofert.
4) Akceptujemy warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
5) Oświadczam, że zapoznałem(-liśmy) się z treścią „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych przez Zamawiającego
*dotyczy osób fizycznych bądź osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
6) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).
5. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części Zamówienia (wypełnić
jeżeli dotyczy):

Nazwa i adres podwykonawcy

Część zamówienia, której
wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom

Wartość lub procentowa część
zamówienia, jaka zostanie
powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom

6. Oświadczamy, że wybór naszej oferty:
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami
o
podatku
od
towarów
i
usług,
w
zakresie
………………………………………………………………………………… (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego
obowiązku podatkowego), o wartości ………………………………………………………. zł netto (należy
wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku). *
Uwaga: Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich
okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów, czy
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. W innych przypadkach wybór oferty
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Wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i należy
zaznaczyć poniższy kwadrat.
nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług *
*) zaznaczyć właściwe
Brak wypełnienia przyjmuje się za podanie informacji, że po stronie Zamawiającego nie
powstanie obowiązek podatkowy (VAT rozlicza Wykonawca).
(wypełnić jeżeli dotyczy)
7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w punktach ….………..
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania (do oferty należy dołączyć dokument, w którym Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).
8. Dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia jest (wypełnić jeśli dotyczy):
(imię i nazwisko pełnomocnika)
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia dotyczącą Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko osoby
do kontaktu:
Adres:
Nr telefonu:
e-mail:
3. Oferta została złożona na ........ stronach , kolejno ponumerowanych od nr …… do nr ……
Świadomi odpowiedzialności karnej (z art. 297 k.k.) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

_______________________________________
(miejscowość, data)
(podpis/y i pieczątka imienna
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
„Realizacja ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej poprzez produkcję treści ekspozycji,
dostarczenie
sprzętu audiowizualnego oraz wykończenie sal ekspozycyjnych na terenie
(pieczęć
wykonawcy)
Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. „
oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania zgodnie z treścią zapytania
ofertowego

_______________________________________
(miejscowość, data)
pieczątka imienna osoby/osób

(podpis/y i
upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)
*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie…………………….(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w zapytaniu ofertowym).
_______________________________________
(miejscowość, data) (podpis/y i pieczątka imienna osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
_______________________________________
(miejscowość, data)
pieczątka imienna osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

(podpis/y i
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załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

(pieczęć firmowa
Wykonawcy)dotyczące
Oświadczenie

spełniania warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(pieczęć wykonawcy)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Realizacja ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej poprzez produkcję treści ekspozycji,
dostarczenie sprzętu audiowizualnego oraz wykończenie sal ekspozycyjnych na terenie
Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. „
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że przystępując do postępowania spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1)
2)
3)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. dysponuję osobą zdolnymi do realizacji
zamówienia, posiadającą doświadczenie w projektach polegających na dostarczaniu i
obsłudze technologii urządzeń audiowizualnych, tj. taką, która w ciągu ostatnich 5 lat
brała udział w realizacji przynajmniej 3 projektów dotyczących dostarczania urządzeń
audiowizualnych.

określone przez Zamawiającego w rozdziale IV zapytania ofertowego.

________________________
_______________________________________
(miejscowość, data)
pieczątka imienna osoby/osób

(podpis/y i

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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______________________
_________________________________________
(miejscowość, data)
pieczątka imienna osoby/osób

(podpis/y i

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
(pieczęć wykonawcy)
„Realizacja
ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej poprzez produkcję treści ekspozycji,
dostarczenie sprzętu audiowizualnego oraz wykończenie sal ekspozycyjnych na terenie
Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. „
oświadczam, że:
1) NIE NALEŻĘ DO ŻADNEJ grupy kapitałowej**)
2) NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, do której należą inni Wykonawcy składający ofertę w
postępowaniu, **)
3) NALEŻĘ do tej samej grupy kapitałowej, do której należą inni Wykonawcy składający ofertę w
postępowaniu **)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w poniższej tabeli:
LP.

NAZWA PODMIOTU

ADRES

*grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę
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** niepotrzebne skreślić
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

______________________
______________________________
(miejscowość, data)
(podpis i pieczątka imienna osoby/osób
upoważnionej/ych
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