
Katowice: Wykonanie usługi polegającej na organizacji i
przeprowadzeniu konkursu na projekt strony www

Akademii Sztuk Pięknych w Katowlcach oraz
przeprowadzenie ana!izy i sporządzenie wytycznych

będących podstawą założeń projektowych strony WWW.
oGŁosZENIE o ZAMOWIENIU - usługi

zamieszczanie ogłoszenia; n jeobowiązkowe'

og|oszenie dotyczy! zamóWienia pubIiczne9o'

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAzwA I ADRES: Akademia sztuk Pięknych W Katowicach' u|. Raciborska 37, 4o.o74 Katowice' Woj.

śląsk ie ,  te l '  32  2516989 w '7L7 ,722;  2o55o22,  taks  32 25I  89 67.

Adres strony internetowej zamawiającego: www'asp.katowice.pI

I. 2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEGo! Ucze|nia pub|iczna'

sEKcJA II! PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

rr'r; oxneśteuE PRzEDMIoTU złmówtextł

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi po|egającej na organizacji i

przeprowadzeniu konkursu na projekt strony WwW Akademii sztuk Pięknych w Katowicach oraz

przeprowadzenie anaIizy i sporządzenie Wytycznych będących podstaWą założeń projektowych strony WWW'.

II'1.2) Rodzaj zamówienia: UsłUgi.

II.1.4) okreś|enie przedmiotu oraz wie|kości Iub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej

na organizacji i przeprowadzeniu konkursu na projekt strony WwW Akademii sztuk Pięknych W Katowicach

ofaz przeprowadzenie anaIizy i sporządzenie Wytycznych będących podstaWą załoŹeń projektowych strony

WWW szczegółowy opis zamóWienia znajduje się W załączniku nr 1 do sIWz Szczegółowy opis tematu

zamóWienia' Zamawiający Wymaga, aby Wykonawca udzie|lł zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej

rękoj mi'

II.1.6) wspó|ny słownik zamówień (cPv): 72.00'00.00.5.

II.1.7) czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

u.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) czAs TRWANII znmówIeuA LUB TERMIN wYKoNANtA: zakończenie; 07.o7.2oL4'

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Przesyłanie ogłoszeń http:/fu zp0.pońal.uzp. gov.pl/index.php?ogIoszen ie=ZP-400&strona:ó
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Przesyłanie ogłoszeń http:/,/bzp0.ponal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=ZP-400&strona=6

I I I .1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium'

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W PosTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANrA TYCH WARUNKóW

III.3.1) uprawnienia do wykonywania okreś|onej działaInośGi Iub czynności. jeżeIi przepisy

praWa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na podstawie złożonego ośWiadczenia o spetnianiu warunków udziału W postępowaniu zlodnie z

załącznikiem nr 3 siwz.

III.3.2) wiedza i dośWiadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż WykonaWca posiada konieczną do Wykonania zamóW|enia wiedfę i

dośWiadczenie, gdy: Wykaże się należycie Zrealizowanymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeże|i okres prowadzenia działalności jest krótszy. W tym okresie

Wykonaniem, co najmniej; - 2 usłUg po|egających na przeprowadzeniu konkursóW projektowych' przy

czym co najmniej jeden z konkursóW, który przeprowadził WykonaWca Winien dotyczyć Wyboru

Wykonawcy projektu strony WWW d|a ucze|ni artystycznej, instytucji ku|tury' . f ana|iz i sporządzenia

Wytycznych będących podstawą Założeń projeKoWych strony WWW' suma wartoścl u5łu9 okreś|onych

W Warunkach ( 1 usługi po|egającej na Wyborze Wykonawcy konkursu i 1 u5łu9i na pEeprowadzenie

analizy będącej podstawą załoŹeń projektowych strony WWW) Winna być nie mniejsza niż 15'000

złotych' Zamawiający uzna także Warunek za spełniony, gdy Wykonawca Wykaże, iż co najmniej 2

konkursy, spełnjające Wyżej opisane Wymagania były poprzedzone anaIizami będącymi podstaWą

założeń strony WWW. W ce|u zweryfikowania Zdolności WykonaWcy do na|eżytego wykonania

zamóWienia Zamawiający Wymaga, aby WykonaWca dołączył do oferty dokumenty Wymienione W pkt.

I I I  4 .1)  ogłoszen ia

Iu.3.3) Potencjal techniczny

oPis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu zgodnie z

załącznikiem nr 3 siwz'

rII.3.4) osoby zdoIne do Wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na podstawie złożonego ośWiadczenia o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu zgodnie z

załącznikiem nr 3 siwz'

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na podstawie złożonego ośWiadczenia o spełnianiU warunków udziału W postępowaniu zgodnie z

załącznikiem nr 3 siwz.
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Pr'zesy1anie ogloszeń http:/fuZp0.pońal.uZp.gov'pl/index.php?ogloszenie-ZP-400&strona:ó

III.4) INFoRMACJA o ośwlADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWCY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKóW UDztAŁU w PoSTĘPoWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

uI.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków. o których mowa W art.

22 ust. 1 ustawy' oprócz ośWiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na|eży

przed|ożVć|

. Wykaz Wykonanych, a W przypadku śWiadczeń okresowych |ub ciągłych róWnież Wykonywanych,

głóWnych dostaw |ub usług, W okresie ostatnich trzech |at przed Upływern terminu składania

ofeń aIbo WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeże|i okres prowadzenia

działaIności je5t krótszy - W tym okresie' Wraz z podaniem ich Wartości, prfedmiotu, dat

Wykonania i podmiotóW, na rzecz których dostawy Iub usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodóW, czy zostały Wykonane Iub są Wykonywane na|eżycie;

rII.4.2) w zakresie potwierdzenia niepod|egania Wyk|u €zeniu na podstawie ań' 24 ust. 1

ustawy' na|eży przedłożvć|

. ośWiadczenie o braku podstaw do Wyk|uczenia;

. aktuaIny odpis Z Właściwego rejestru IUb z centraInej ewidencji i jnformacji o działaInośc|

ooqnor]ar.7ei ieżeIi odrębne przepisy Wymagają Wpisu do rejestru Iub eWidencji, W ce|u

wykarania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony

nie Wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do

udziału W postępowaniu o udzielenje ZamóWienia albo składania ofeń;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zaglanicznych

JeżeIi Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospoIitej

Po|skiej' przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony W kraju, w którym ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania

potwierdzający, żel

o nie otwarto jego Iikwidacji ani nie og,łoszono upadłości - Wystawiony nie Wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udz ie|en ie  zamóWien ia  aIbo składan ia  o fer t ;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaIeżności do tej samej grupy kapitałowej

. |ista podmiotóW należących do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia 16

|utego 2007 r .  o  ochron ie  konkurenc j i  i konsumentóW a|bo in formac j i  o  tym'  że n ie  na|eży do

grupy kapitałoWej;

SEKCJA IVr PROCEDURA
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Przesyłanie ogłoszeń hĘ:,7bzp0.portal' uZp. govpl/index.php?ogloszen ie=ZP.400&strona:6

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Iv.l.1) Tryb udzieIenia zamóWienia: przetar9 nieo9raniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofeń: naJniższa cena'

rv.3) zMraNA uMowY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy W stosunku do treś€i ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru WykonaWcyI

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreś|enie Warunków zmian

Zamawiający dopuszcza moż|iwość zmian umowy W następującym zakresie i na okreś|onych poniżej

Warunkach: a)Wysokości Wynagrodzenia W przypadku zmiany stawki podatku VAT. b)zmiany terminu

Wykonania umowy, c)W innym uzasadnionym przypadku na Wniosek którejkolwiek strony umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna spe €yfikacja istotnych warunków

zamówieniai WWW.aso. katowice. oI

spe €yfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem; W siedzibie

zamaWiającego'

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Iub ofert;

20 ,02 '2014 god l ina  10|00,  m|e jsce:  o fer ty  naIeży składać W s iedz ib ie  ZamaWia jącego,  pokó j  n r  :  001.

IV.4.5) Termin związania ofertą| okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej; ,

Iv.4.L7) czY przewiduje się uniewaźnienie postępowania o udzie|enie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodIegających zwrotowi

środków z pomocy udzie|onej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o WoInym

Hand|u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości |ub części zamówieniai nie
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