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Katowice: Dostawa sprzetu audiowizualnego dla Galerii
Rondo Sztuki Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU . dostawy
'lbzP [n:}'9I+-JaĄ i Ł ob^,h- X,o%.&oĄt.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. r) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37,40-074 Katowice, woj.

ś|ąskie, te|. 032 z5974o8 w,24,3505061, faks 032 2516989, 259 7408'

Ad res strony internetowej zamawiającego : www.aspkat.ed u. pl

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ucze|nia pub|iczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

rr.r1 orneśLENIE PR|ZEDMIoTu zeuÓwrenrł

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzetu audiowizualnego d|a Ga|erii

Rondo Sztuki Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach.

II.r.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

Il.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizua|nego

d|a Ga|erii ASP Katowice Rondo Sztuki, wg specyfikacji znajdującej się w szczegó|owym opisie tematu

zamówienia - załacznik nr 3 do siwz..

II.1.4) czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

lI.r.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPv): 32.32.00.00-2.

Il.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie,

II.2) czAs TRWANIA zAMówIENlA LUB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie: 30.04'2011'

SEKCJA III: INFORMAGJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.r) WADTUM

rrr.2) zALIczKr

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDzIAŁu W PosTĘPowANIu oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANIA wcH WARUNKóW
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III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreś|onej działa|ności |ub czynności' jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, iŻ Wykonawca poslada konieczną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie,

gdy: wykaże, iż na|eżycie wykonał w okresie ostatnich 3 |at przed upływem terminu składania ofert, a

jeże|i okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 dostawy sprzętu

audiowizualnego o wartości co najmniej 50'000PLN każda'

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) osoby zdotne do wykonania zamówienia

lII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFoRMAclA o ośwIADczENIAcH LuB DoKUMENTAGH' JAKIE MA'Ą DosTARczYć

vVYKoNAwcY w GELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKów uozrłru w PoSTĘPoWANIU

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

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

o wykaz wykonanych' a W przypadku świadczeń okresowych |ub ciągĘch również wykonywanych,

dostaw |ub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

w okresie ostatnich trzech |at pzed upływem terminu składania ofert aIbo wniosków o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeże|i okres prowadzenia działa|ności jest krótszy . w

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcóW' oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego' że te dostawy |ub usługi zostaĘ wykonane |ub są wykonywane

naIeżycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłoży ćz

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktua|ny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy Wymagają wpisu do rejestru, w ce|u

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

wcześnieJ niż 6 miesięcy pzed uptywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia a|bo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej' przedkłada:

http: l lbzpt .portal.uzp. gov.pyindex.php?ogloszenię:ZP.400&strona:6 2011-03-08



Przesyłanie ogłoszeń Strona 3 z 4

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, żez

o nie otwarto jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

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

udzie|enie zamówienia aIbo składania ofert

III.5) INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTWIERDZA'ĄCYCH, że oreRowANE DoSTAWY ' USŁUGI

LuB RoBow BUDoWLANE oDPowIADAJĄ oKREśLorrvM WYMAGANIoM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają

określonym wymaganiom należy przedłoży ć=

o inne dokumenĘ

określone niżej W pK.III.6)

III.6) INNE DOKUMENW

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.S)

-wypetniony szczegółowy opis tematu zamówienia (załacznik nr 3 do siwz), wypełnione oświadczenie, iż

oferowany sprzęt odpowiada normom (załącznik nr 8 do siwz).

III.7) czy ogranicza się moż|iwość ubiegania się o zamówienie publiczne tytko dta wykonawców, u

których ponad 50 tłó pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Iv.l.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja e|ektroniczna nie.

IV.3) ZMTANA UMOWY

czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje moz|iwość dokonania istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podsatwie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:a) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany

zmlany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, któĘ zmiana dotyczy, b) terminu

rea|izacJi przedmiotu zamówienia, przez okres równy okresowi trwania pzeszkody, gdy jest ona spowodowana

następstwem okoliczności |ezących po stronie zamawiającego, c) części oferowanego asortymentu, w przypadku

gdy w okresie od złożenia oferty do rea|izaci zadan|a mode|/typ/wersja uządzenia zaoferowanego przez
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Wykonawcę zostanie wycofany z obrotu |ub nie jest dostepny na rynku' W przypadku wystąpienia ww.

okoliczności Wykonawca zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego i zaoferuje Zamawijącemu

mode|/typ/wersję spftetu o odpowiednio wyższych parametrach, w tej samej cenie ofertowej. Warunkiem

dokonnia zmian, o których mowa wyżej, jest złożenie wniosku pruez stronę inicjująca zamianę zawierającą: opis

propozycji zmian, uzasadnienie zmian, ob|iczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na

wynagrodzenie wykonawcy i termin wykonania umowy.

IV.4) INFORMACTE ADMINTSTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej' na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.asp. katowice, p|

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu |ub ofeń: 16.03'2011

godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pokój nr 100.

Iv.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Iv.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

w.4,L7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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