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Adres pocztowy: Raciborska 17

MiejscoWość: KatoW]c€ Kod pocztowy: 4o-o74 województwo: ś ąskie

re .:32 2Si 69 89 , 2o5 50 22, 2aS Sa Faks:32 25) 89 6t

Adres strony internetowej zanawiającego (ieżeli poJ'?/,/: www'aso'katowice.p|
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego system! zakupów

|'2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEco

LJ Adminis iracja ę ądowa centralna
! Administracja rządowa terenowa
! Administracja 5amorządowa
! Podmlot prawa publ icznego
! organ kontro|i  Państwowe] |ub ochlony prawa, 5ąd Iub trybunał
Ę Ucze|r la pub|iczna
! |nstytucja ubezp eczenia społecznego zdrowotnego
! samodzie| iy pub czny zakład oPieki zdrowotnej
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design
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sEKCJA ||:  PRZEDMIoT zAMÓw|EN|A
||.r ) oKREś!EN|E PRZEDM|oTU zAMÓv/|ENlA

I l .r ' l )  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiając.go:

wykonanie dluku Pozycji wydawniczej: Fest D€sign 2o]2 wraz z dostawą i wniesieni€m do ma}azynu
Katowicach (u|' Dąblówki 9).
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|| 'r '2) Rodzaj zamówi €n ia

Roboty budow|ańe tr Dostawy ! UŚlugi x

||.r '3) okr€ś|.ńie Pr:edmiotu oraz wie|kości Iub z.kresu zamówienia

Dane techniczne publikacji:
Druk offsetowy
Format netto w mm:2o3x267 (pionowe)
oKŁAD KA
4 str.
Kolory:4+4 CMYK
Papier: loo g karton
U5fach € tnienie: Iekier wybiórczy UV ]+o (dużo drobnych e|ementów na zewnętrznej okładce)
SRODKI
72stt-
Kolory: 4+4 CMYK
Papier: rzo g offset bezdrzewny Dito
OPRAWA
miękka, zszy,ta' k|ejona
NAKŁAD
500

PROOFY:
z proo! cyfrowe A4
Wykonanie i dostarczenie OZALIDU do akceptacji.

zamawiający dostarczy matel iał do druku na nośniku e|ehronicznym lub udostęPni na serwerze ftp
w formacie PDF do dnia ro.ol.2otJr.
Publikacja posiada numer l5BN.

Projek współfinansowany jest ze środków Unii EuroPeiskiej w ramach rea|izacji zadania 3 _
opracowanie bedań' ana|iz i ekspertyz w ramach Projektu ' 'Design si|esia ||,, (Plojekt system;Wy
5amoządu województwa śląskiego zapIanowany do reaIizacji w ramach ioddziaŁnia 8.z.u
Regiona|ne ,strategie Innowacji Po KL-)' w którym Partnerem jest Akadem.a sftuk Pięknych
w Katowicach.
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ok.es w mi€siącach: lub dniach:

data rozpocfęcia: (dd/nn/rĄ luh zakończenia: 31la1l2o13 (dd/nn/ 4

||.r.4) czy Przewiduje się udzie|enie zamówień uzupełniających tak
(dofuc..y P2eleryu nrcoeEn!L2one?o i pŻelfrgu ognn]c70nego
okreś|enie Plzedmiotu oraz wieIkości Iub zaklesu zamówień uzupełniających

||'2) czAs TRVAN|A zAMÓv|EN|A LUB TERMtN VYKoNAN|A2)

SEKCJA l l l :  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I  TECH N ICZNYM

l l l .  r  )  WADIU [4

Informacia na t€mat wadium (ieŻeli doryc4):

.)w p|zyPadku odmiennych d|a poszczegó|nych części zarrówienia Postanowień dotyczących czasu irwania
zamóWienia ub telminu wykonan]a Iub kryteriów oceny ofert' zamawiający Wypełn]a załącznik |.
')Moina ni €  wyPełniać Pkt I l '  2, jeże|i przewidz ano odnrienne postanowienia d|a części zamówienia.

l l l .  2) ZALICZXI

czy przewiduie 5ię udzie|eni €  za| iczek na Poczet wykonania zamówienia tak ! nie Ę

|||' 3) WARUNK| UDZ|AŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY
sPEŁN IANIA TYcH wARUNKÓw'

A'!x PrTAr ruDfxr t/tna..r.
'upenoń3

f; t/v i( rffi
,l

W hilu

||.r '5) wsPÓLŃY sŁowNIK ZAMÓWEŃ (cPV)

słownik główny

cłówny p.zedmiot 798ooooo-z

Dodatkowe przedmioty 
I

||'l.6) czy doPuszcza się złożenie oferty częściowej tak ! | iczba części: .) x
II'l.7) czy dopuszcza się złożeńie oferty wariantowei
(leŻeli dotyczy): tak D nie X
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|||. 3 '  1) UPlawnienia do wykonywania okreś|ońej df iałaIności Iub czynności, jeżel i  Przepisy prawa nakhdaią
obowiązek jch Posiadania

opis sPosobu dokonywania oceny spełniania tego werun|(u
Na podstawie złożonego oświadcfer ia o spehr aniu warurkóW udziału w postępowaniu wg druku okreś|on €go
w za,łączn ku n| r do siwz'

|||. 3.2) wiedŹa i  doświadczeńie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie 2łożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg druku określonego
w załąCzniku nr r do siwz.

l l l .3.3) Potencjat techniczny

opis sposobu dokonylvanja oceny spełniania tego wa.unku
Na pod5tawl €  złożonego oświadczenia o spełnianlu warunków udziału w PostęPowaniu wg druku okreś|onego
w załączr ku nr r do siwz'

||| '] '4) osoby zdo|ne do wykonania zamówienia

oPis sPosobu dokoĄ,wania oceny spełniania te8o walunku
Na Podstawie złożonego oświadczenia o sPełnianiu warunków udziału w postęPowaniu wg druku okreś|onego
w fałączniku nr r do siwz'

l l l . l .5) Sttuacja ekonomiczna i  f f  nansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia o sPe|nianiu warunków udz]ału w Postępowaniu Wg druku okreś|onego
w załączniku n| r do s]Wz'

]) Zamawiający dokonuje oPisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakres]e dla niego niezbędnym;
opis nie musi dotyczyć każdego z warunków'

|||.,{) |NFoRMACJ^ o ośw|ADczEN|AcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAlĄ DosTARczYĆ
wYKoNAwcY v cELU PoTw|ERDzEN|A sPEŁN|AN|A vARUNKow UDzIAŁU w PosTEPowANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 2/ UST. I USTAWY

,' Zamawiający możc żądać dokunrcnlów niczbednych do dokonania occny spcłniani warunku(ó!v)
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|||'4.r) w fakr €s i € wykazania spełnianiaprzez wykonawcę warunków, o kórych mowa
*niańiu waluńków udziatu w postępowaniu n.It

w ań. 2ż ust. ]
rócz oświadczenia o s



LJ koncesję, zezwo eń e Iub Iicencję

! wykaz robót budow|anych W zakresie niezbędnynr do wykazania sPeln ania wal|]nku wiedfy l  dośwladczen a,
Wykonanych w okresie ostatnlch Pęciu at przed uPływenr terminu 5kładaria of € r t  a bo wniosków o
dopuszczenie do udf iału w postępowaniL, a jeże|i okres Prowadzenia dz]ała noŚci jest krótszy . w lym
okresie, z podanienr ]ch rodzaju i  wa.tości '  daty lmiejsca wykołrania oraz załączeniem dokL,]mentu
potwierdzajqcego' że roboty zostały w)konane zgodnie z zasadami sztuki budow|anej ipraw]dł'owo

! Wykaz wykoranych' a w Ptzypadku śwadczel okresowych |ub ciągłych równ]eż wykonywanych' dostaw ub
usług w zakresie r]ezbędnym do wykazar a spełniania warunku wiedzy i  doświadczeria w okresie osiatnich
lrzech Iat przed uń1./em terminu składania ofert aibo Włr osków o doPuszczenie do L]dz atu w postępowaniu.
a j €że|i  okles prowadzenia działaIności jesi  krótszy . W tym okresie, z Podaniem ich wartości, prz €dmiotu, dat
wykonania i odbiolcóu oGz załączeniem dokurne|tu potwierdzającego' że te dostawy ]!b usł|rgi zostat/
wykonane ub są wykorywane naIeżycie

! w}kaf nalzadf i .  wypos!żer]a zakładu uzadzeń technicfn/ch dostępnych V/y(onawcy usług It]b robÓt
budow anych w ce u leal izac) zamów|eniawa7.zinformac]ą o podst,W]e dy5ponowar a tym zasobanr

! ośw],d.fen]e ra t €mat W e kości średn ego rocznego fat l !dnienia u wykonawcy ustug lub lobót budow|anych
oraz cfebnośc Pelsone! k elowniczego VJ okrese ostatnich trzech |at przed uńWem termiru składania
ofert a|bo Wniosków o dopuszczeni €  do udziału W postępowaniu' a w przyPadku gdy okres pfowadzenia
dz ałaIności jest krótszy w tym okr€si €

!  wykaz osób' które będą uczestniczyć W wykonywaniu zamówienia, w szczegó|nośc] odpowiedzia nych za
świadczenie L]sług, kontro|ę jakości ub kierowan]e robotami budow anymi, wlaz z lnforrnacjami na temat ich
kwa|if ikacj i  zawodowych' doświadczenia is}kształcenia niezbędnych d|a wykonanla zamówlenia'  a takŹe
zakresu wykonywarych p rfez nie czy^noścl, o|azlnforrracjq o podstaw e do dysponowania tymi osobaffi

!  oświadczenie, ż €  osoby, któ le bĘdą ucz €stniczyć w wykonywaniu zarnówenia'  posi3dają wyrragane
uPrawnienia'  jeże i  ustawy nakładają obowiązek posladania iakich L]praw.r eń

! sprawozdanie fnansowe W całości ! / w części ! ,  a jeŹe|i pod/ega ono badaniL] przef biegłego l €wldenta
zgodnie z P|zepisami o lachunkowośc] również z opinią odpowiedrlo o badanym sprawozdaniu a bo j €go
części '  a w pnypadku wykonawcóW niezobowiązanych do sporządzania sprawozdanla f inansowego irny
dokument okreś|ający obroty oraz zobowiązania i  na eznośc] . za okres nie dłuższy niŻ ostatn]e

! informację banku Iub spó,łdzjeiczej ka5y oszczędnościowo.kredytowej, w których wyKonawca posIada
rachunek' Potwi€rdzającq wysokość posiadanych środków finansowych Iub zdo|ńość kredytową wykonawcy'
wystawioną nie wcześniei niż 3 nr esiące przed uPbvem terrnlnu składania Wniosków o dopuszczen e do
udziału w postępowariu o udz]e enie 23nróW]enia a bo składaIla ofeń

! opłaconą po isę, a w prz}Padku jej braku irny dokLrment Potwierdzający, że wykonawca jest ub€zpleczony od
odpowiedziaInościcywiInejw zakresie prowadzonejdf iałaInośc] związanejz przedmiotem zamów]enia

konawca powołUiacy 5ie orzy wyk n u sDełnienIa war!n|.ów udz]a]u w stepowaniu na fdo ność

opisaneso(ych) w pkl IIL3.
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finansowq innych Podmioiów, przedkłada ]nformację banku ub 5Półdzi€ czej kasy oszczędnościowo kledytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowe] korzysta na podstawi€ ań' 26 ust. 2b ustawy, potw erdzającą
wysokość posiadanych przef ten podnrlot ślodków f inansowych |ub jego zdolność kredytową' wystawioną n e
wcześni € j  n ż ] r ' r  esiące przed uPływem terminu 5kładania wnioskóW o dopuszcfer]e do udziału w PostępowaniL]
o udzie| €n ie famówienia a bo składania ofert '

||| '4.2) w zakr €s ie Potwierdzenia niePodlegania wyk|uczeniu na Podstawie ań' 24 ust. r ustawy, na|eży
o|zedłożvć:

x oŚw|adc' 'pr ip o b.a<L pod(Iaw do W}<|u(le1|d

x aktuaIry odpi5 z w.łaśc]wego reiestru'  jeże odrębne przepi5y wymagają wpisu do r € jestrt,  w celU wyKazan a
braku podstaw do wykluczenia w oParc]u o a|I, 24 |st, 1 pkt 2 ustawy' Wystaw]oJry nie wcfeśniej n Ż 6
miesjęcy przed uńw €m terminu składania WnoskóW o dopuszczenl €  do udziału w postępowaniu o
udz e e. e zarróW enia aIbo 5kładanla ofed, a w siosunku do osób f izycznych oświadczenie w zakres]e at '  24
u s t . l o k t 2u s l awv

! aktua ne zaświadczenie w|aściwego n3cze n ka urzędu skarbowego poiw erdzające, Źe wykonawca nie za|ega z
oP|acaniem podatkÓw Iub zaświadczenle. że uzyskał przew]dzjałre prawem zwo nien]e' odroczenie l tb
rozłozen e ra raty za|egłych Płatności ]ub wstrzymanle w całośc wykonania decyzji Ńaściwego organu
wystawione nie wcześniej niż ] miesiące przed upbĄ,/em ierminu składałria wniosków o dopuszczenie do
Udzia,łu w PosięPowaniu o udzie er e zar.ówien a aIbo składania ofer i

! aktua]re zaświadcze e \ł4aściwego oddz ału zakła Ubęzp]ecfeń społecznych |ub Kasy Ro|nicfego
Ubezpieczer a społeczrego Potwierdzające' Źe wykonawca ne za ega z oPłacaniem 5kładek na
ubezpi € czenie zdrowotne i  sPo|eczne, ub potwieldzenie'  że uzyskał Przewidzi3n €  p lawem zwo n enie'
odrocz €n ie Iub rozłożenie ńa raty za|eg\ch płatności Iub wstrzymanie W całoścl wykonania decyzj i
w,łaściwego orgańu wystawione nie wcz€śn]ej niŹ 3 miesiqce plfed up|'vem i€rrnlnu składania wniosków o
doPuszczenie do udziału w postępowań]u o udzie|eni €  zamówienia aIbo składania ofert

! aktL]alną infolmację z Krajowego Rejesnu Karnego w zaklesie okleślonym w art '  24 ust '  l  pkt 48 ustawy,
wystaw]onq nie wcześniej r iŻ 6 m]esęcy Przed uPływenr terminu składan a wnioskóW o dopusfcfenle do
udziału w postępowaniu o Udzie|enie famówienia a bo składania ofert

! aktua|rą informację z Krajowego Rejest|]-] Karnego w fakres]e okreś onym w art '  24 ust '  l  pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej n ż 6 miesięcy przed uPbvem terminu składan]a wr osków o doplszczenie do
udf]ału w postęPowaniu o udzie|enie zamówienia aIbo składania of € r t

! wykonawca Powołujący się p|zy wkazywa|1u spełniania warunków udziału w postępowdn|u na Polenc]ar
innych Podrr otów, które będą brały udf ał w realizacji części zamóW]enia' prz€dkłada także dokunrenty
do|yczące iego podmiotu w fakres]e wynraganym dIa w}konawcy' okleś|onynr w pkt | '4 '2 '

|| | '4.3) Dokumenty Podmiotów zaglanicznych

]eż € l i  wykonawca ma siedzibę |ub mjejsce zamieszkania Poza terytol ium Rz €czyPosPo|itej PoIskiej,
przedkłada:

||| '4 'J.]) dokument wystawiony w kraju' w którym ma siedzibę |ub miejsce zamieszłania potwierdzający,

ł'J"/4 ,d| h/?\-.



x nie otwarto jego ]]kwidacj l  anl nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześ| ej niż 6 m]esięcy plzed
!ńwenr termiru 5kładania wniosków o dopuszczen e do udziału w postępowaniu o L,]dzie|eni €  zamów enia
aIbo sk,ładar a ofert

. n:e za|ega z uiszczaniem Podatków' oPłat. składek na ub€zp]ecf€ni € społeczne l zdrowoine a bo ż€ ufyskał
przęw dz ane plawem zwoni€nie, odroczenie |ub rozłożenje 'ra raq ze eg,ch Płatności L,]b wstrzyr.anie w
ca,łości wykonan]a decyzj i  \ł,łaśc Wego organu-Wystaw]ony nie wcześni € j  n iż 3 miesiące przed up'wem
terminu sk, ladania wniosków o doPuszczeni." do LrdziałL] w postępowaniu o udzie|enie zamówier]a abo

! "ie 
orzeczono wobec niego zakafu ubiegan]a 5ię o zanrówienie . Wystaw ony nie wcześniej niż 6 m es ęcy

p2ed upływem terrn]nu składania wniosków o dopuszczenie do udzla|u w postępowaniu o udzleenie
zamóWienia a1bo składan ia ofert

|||.4'].2) D zaświadczen]e W+aściw €go organu 5ądowego ub adrnlnistracyjnego miejsca zami €szkan]a abo
zamieszkania osoby' której dokumenty dotyczą' w zakresi €  okreś onyri  w art '  24 ust. ] pkt 4.8 ustawy
wystawione nie wcześniej niż 6 mieslęcy przed upływern terrn]nu składania wniosków o dopuszczenie do udf iału
w PostęPowaniu o udzie| €n ie zamówier]a aIbo składania ofeń. aIbo ośWadczenie z|ożorc p|zed notar iLrszenr,
u}łaściwym organem sqdowym' adnr nisnacy]nynr a]bo organem samorządu zawodowego |ub gospodarczego
odpow ednio nr ejsca zamieszkan]a osoby ub kraju, w którym wykorawca f ia 5i €dz ibę |ub rnle]sc €  zamieszkan]a'
jeże|i W r. iejscu zamieszkania osoby Iub W kraju' W kiórym wykońawca ma 5iedzibę |ub miejsce zamieszkaria, ni €
Wydaje s ię takiego zaświadczenia

l|| '5) |NFoRMAclA o DoKUMENTACH PoTw|ER DZA]ĄCYCH' fE oFERoWANE DosTAwY, UsŁUcI
LU8 RoBoTY BUDowLANE oDPow|ADA|Ą oKREsLoNYM wYMA6ANIoM

w zakres ie potwierdzenja,  ż €  oferowane dostawy'  usługi  Iub roboty budow|ane odPowiadają okreś|onym
wymaganiom na|eży Przedłożyć'):

x próbk i '  op isy Iub fotogfaf ie

!  op]s Ul fądzeń techn]cfnych nstrukc]e obsłUg oraf  środ<ów 5toŚoW.ny.h p l fe7 r ' ' rykonawcę dosta lv Iub ]]5łt]g
o|az op s zap ecza naukowo badaw.zego lvykonawcy'  !v ce lU potwierdfenia faP 'pWnIenia odpowledr]e] ]a (oś.
real i fowanego zamóW en a

!  zaświadczenie podmioiu !prawn]onego do kontro| i  jakości  potwlerdzającego'  że dostarczane Produkty
odpowiadają okreś|onym norrnom 1ub sPecyf i  kacjonr technicf  nym

! zaświadczenie r]efa|eżnego podmiotu zajmującego s ię poświadcfanienr zgodności  dz iałań wykońawcy z
norrnami jakościowymi,  jeże] zanawia)ący odwo|ują s ię do systenrów zapewniana jakości  opańych na
odpowiednich normach europejsk ich

famas,iający może żądać dokunrcnlów niczbędD}ch do potq'ierd7enia. że ol.crolvanc dosta*y. usługi lub
rnboĘ budoI lJ . le  odpo$|adr ja o|rc.|or1m s1 na1rrro l r
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zaświadczenie nieza|eżnego Podmiotu zajmującego się pośWiadczaniem zgodnoścl dz]ałań wykonawcy z
europejskimi no|mami zarządzania środowi5kiem' jeże|i zamaw]ający wskazują środki zaEądzania
środowiskem' któfe wykonawca będzie stosował Podczas rea|izacj i  zamóWienia na loboty budow|an €  lub
usługi' odwołujqc się do systemu farządfaria środowlskiem i audytu (EMAs) |ub no.".r zarządzania
środowisklem oPań}ch na europejskich Iub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioiy
działaiące zgodnie z Prawem Uni i  Europejskiej '  europejskimi ]ub międzynarodowyrr i  normami dotyczącymi
cerwfikacii

!  lnne dokur.enty

I I I . 6 )  INNE  DOKUMENTY

In ne dokumenty niewymienione w pkt l l l .4) albo w ph l l l .5)

|||.7) czy og.anicza s ię moż|iwość ubi €gania s ię o zamówienie pubIiczne ty|ko dla wykonawców' u kórych
ponad 50 % pracowńików stanowią osoby niePełnosPrawne
n i e  X

tak! należy przedł'ożyć ! \ ńie ra eŹy plzedkładać ! oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu ponad 5oy"
osób niepełnosprawnych w rozumieniu prfepisóW o rehabiI i tacj i  zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianlu osób
niepełnosplawnych, Iub w rozunrleniu w+aściwych przepisów państw członkowskich Uri i  Europej5kiej Iub
Europej5kiego obszaru Cospodarczego. jeże|i wykonawca ma 5i €dz ibę |ub miejsce fanrieszkania w tych pańsiwach'

SEKCIA lV;  PROCEDURA
IV ' r)  TRYB UDzIELEN|A zAMÓv|EN|A

lv ' r .r) Tryb udzie|enia zemówienia

Przetarg nieogreniczony X P.zetarg ogranaczony LJ

Negoc'aci€ z o8.łoszeniem LJ Dia|og konkulencyjny LJ

Licytacje elektroniczna LJ

|v.r.2) Przewidywana Iiczba wykonawców, którzy zostaną zaProszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ogn niczon, negociacle z oqłoszen ien, dia /og konku renc/jn/)

Liczba wykorawców

znaczeni €  warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaploszeni do udziału w postęPowaniu
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IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iv'2.r) Ką.teria oceny ofeń6)

Najniższa cena

c€na oraz dodatkowe rja j ich znaczeńie

Znaczenie

lV. j) ZMIANA UMO\SY

czy przewiduje się istotne zmiany Postanowień zawartei umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
kórei dokonano wyboru wykonawc'

tak D nie X

DopuszczaIne zmiany Postanowień umowy oraz okreś|enie warunków zmian

lV.4) INFoRM^CJE ADMTNTSTRACYINE

]akość pubika.j zostaniĆ oceniona na oodśrawie żałażÓńei orzez wvkonawcę do ofeńy!4E!]jr!!zr!4!|!EŁk5]iążŁLzrą zowanej w
te.hno|ogiidruku otrsĆtowĆqo' kÓ Óryliyka cMYK, ńa pap.rze niePowekanYm' szteinićm. keiÓnĆiwoplawie ńiękŃ.l'

.' Można nie w}pełniać pkt IV'2' l'jcźc1i pucwidziaDo odmienne postanowienia il]a części zamówlcnla'

A's .. i(
fu].kl j6' ffińńmń.@ny a i'oeó' Uńi Elttójlkg ł ńm.d Eu@Fktsgo Fmdua sed€Źe!Ó Pąekl Jśl żg.dny z

H /łl,

ź*"l l4]rD

|V.2.2) Czy p.zeTovr adzon a będzie aukcja e|ektroniczna

tak LJ adres st|ony' na której dzie orowadzona: nie

|v.4'r) Adres strony internetowej, na której iest dostępna spec'.fikacja istotnych warunków zamówier'ie 1eże/i
d o tytz/): www. asp -kat owi ce. ol

sPecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać Pod adr€sem: siedzibie fa.naw]ajqcego Pokój nr

|v.4.2) oPis potrzeb iwymagań zamawiającego okreś|onych w 5posób umożliwiający Przygotowanie 5ię
wykonawcówdoudziałuwdialogukonkurencyjnymIubinformaciaosposobieuzyskaniategooPisu'eże/i

lv.4.]) |nformacia o wysokości naqlód dIa wykonewców, kórzy podczas dia|ogu konkurenc. ' ineso DrzedstawiI i

*B.
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lozwiązańia stanowiące PodstawĘ do 5kładania ofeń, ieżeli zamawiając' przewiduie ńagrody:

|V.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postęPowaniu lvb ofeft (jeżeli dot/czy):
oata: Ct l,1Łl?"oĄl codzina: ro:oo
Mieisce:w;iedzibiezamawiaiącegopokóinloorDz]ałAdminisiracyino-TechnicznyizamóWieńPub|icznych

|V.4'5) Termin związaniaofeńą

Do: (dd/nn/ffri

okres w dniach: 30 /odost?tecznego terminu składania ofert)

|V.4'6) Adres strony internetowej, na kórej będzie prowadzona Iicytacja eIektroniczna (ieże/i dotycz|).

|v.4.7) Adres strony internetowei, na której iest dostępny opis przedmiotu zarnówienia w Iicytacji
e|ektronicznej (jeże li dot/czy) :

|v.4.8) wymagania dotycząc€ rejestracii i identyfikacji wykonawców w Iicytacii e|€klonicznej, w tym
wymegania techniczne uruądzeń info|matycfnych (jeżeli dotyczy):

IV.4.9) sposób postępowania w toku I iqrtacj i  € | €hronicznej, w tym okreś|enie minimaInych wysokości
postąpień (ieże/i dotyc4).

|V'4.ro) |nformacie o Iiczbie etaPów Iicytacji e|ektlonicfnej i czasie ich tNania (jeżelidotycz,|

Licytacja jednoetapowe ! czas trwanaa:

Licytacja wieloetapowa U

€ taP nr czas trwania etaPu

czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,
zostaną zakwa|ifikoweni do neslępnego etapu) tak !  n i e  !

|V.4'lr) Termin sk.ładenie wniośków o doPuszczeni€ do udziału w Iiq.tacjj e|ektronicznei ieżelidolyczy):
Dara: (dd/nn//rrrĄ codzina:

Mieisce:

|v.4.r2) Termin otwarcia Iicytacii €Iekronicznej (Jeżeli dotyczy,):

|V.4.r3) Telmin iwarunki zamknięcia Iicytacji e|€klrcnicznej (leże/idot/czl):
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|v'4'r4) wymagania dotycząc. zab€zpieczenia ń.leżyte8o wykonania umow,, (dotyczy licytecji etektronicz,E]:}'

lV.4.r5) lsiotne dla stron
zamówienia PubIicznego

post.nowienia, kóre zosteną
(dor,cz/ /iclt2cji elektranicznel:

do treści zawieranej umowy w sprawie

IV.4.l6} |nformacJ'e dodatkowe, w tym dotyczące finańsowania proi.ku/Programu z€ środków Unii
EuropeJ'skiej (ieżeli dotyczl) :

Projel(t wsPómnansowany jest ze środków Unii EuroPejskiei w ramach rea|izacji zadania 3 - oPracowanie
badań, anaIiz i eksPertyz w ramech Projektu ,,Design siIe5ia ||' '  (Projek systemowy samorządu
wojewódftwa s|ąskiego zaP|anowany do rea|jzacii w ramach Poddziałania E-2.2 Regiona|ne strategie
Innowacji Po KL.), w kórym partnerem jest Akademia sztuk Piękńych w Katowicach.

|v.4'r7) czy Prfewiduje się unieważnienie PostęPowańia o udzie|eńi€ zamówienia, w przypadku niep|,ń;ni;
środków pochodzących z budżetu unii Eu.opejskiej olaz niepod|egaiących zwrotowi środków z pomocy
udzie|o^ej pŻez państwa członkov.skie EuroPe'słiego Porozumienia o wo|nym Handlu (EFTA)' któ;e miały
być przeznacfone na sfinansowanie całości Iub czcści zańówienia

tak ! nie I
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