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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 Akademia Sztuk Pi ęknych w Katowicach  

 Raciborska 37  

 40-074 Katowice 

www.asp.katowice.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Warto ść zamówienia nie przekracza wyra żonej w złotych równowarto ści 
14.000 eu ro.  

Post ępowanie prowadzone b ędzie w trybie: przetargu nieograniczonego. 
Post ępowanie b ędzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu 
Cywilnego z zastosowaniem pomocniczo niektórych prz episów 
ustawy - Prawo zamówie ń publicznych.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja utworów 
audiowizualnych - filmów promuj ących Projekt: ,,TAKK! 
Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice”  

3.1. Skrócony opis Tymczasowej Akcji Kulturalnej Katowice 
(zwanej dalej Projektem) 

 
RONDO SZTUKI, KATOWICE, PREZYDENCJA 2011 

Termin: 29 lipca – 2 wrze śnia 2011  
 
5 tygodniowy, tymczasowy, interdyscyplinarny i inte raktywny 
klub kulturalny w Rondzie Sztuki. Platforma pomi ędzy sztuk ą, 
designem, fotografi ą, muzyk ą, literatur ą i architektur ą. 
Program podzielony jest na 2 bloki: działania i pre zentacje. 
Działania to cykl warsztatów/interakcji, które poka żą, w jaki 
sposób mo żna wykorzysta ć w działaniu ró żne dziedziny sztuki 
(design, sztuk ę współczesn ą, komiks) i pobudzi ć odbiorców 
kultury do działania.  Prezentacje skupiaj ą si ę na pokazaniu 
ró żnorodno ści współczesnej kultury (fotografia, architektura, 
muzyka, literatura)i jej wpływu na nasze życie.  
 
Interesuje nas miasto i wspólna przestrze ń. zapraszamy go ści z 
zewnątrz by spojrzeli na miasto z innej ( świe żej) perspektywy 
i pomogli nam zmieni ć my ślenie o Katowicach. zapraszamy 
artystów i twórców ze śl ąska by pomogli nam zrozumie ć, co ich 
tak fascynuje w Katowicach. St ąd te ż du ży nacisk kładziemy na 
recykling (AKCJA MIEJSKA/DESIGN)  
i przestrze ń miejsk ą, która staje si ę zarówno inspiracj ą, jak 
i tworzywem (SZTUKA/SŁODKIE KATO/KOKOŁO). oraz prze strzeni ą, w 
któr ą wpisana jest wystawa (FOTOGRAFIA). Staramy si ę edukowa ć 
poprzez design i pokaza ć najmłodszym, że funkcjonalne 



projektowanie mo że sta ć si ę naturaln ą cz ęści ą ich życia 
(DESIGN DLA DZIECI). Nie boimy si ę eksperymentowa ć  
z jedzeniem i gra ć ze stereotypami jego przyrz ądzania (FOOD 
DESIGN). Zale ży nam tak że by miasto o żyło poprzez koncerty 
(MUZYKA) i znalazło swoje odbicie w wyobra źni komiksiarzy 
(KOMIKS). Kulturalny Program Prezydencji b ędzie wyzwaniem 
zarówno dla artystów i mieszka ńców, których chcemy wł ączy ć w 
nasze akcje i pokaza ć im moc kulturalnej energii w 
przekrojowej formie.  

3.2. Zało żenia projektu – szczegółowe informacje na temat 
Tymczasowej Akcji Kulturalnej Katowice s ą dost ępne na stronie 
Narodowego Instytutu Audiowizulanego: http://prezydencja.nina.gov.pl/ 

 

Wspólny Słownik Zamówie ń: 92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych  

Realizacja filmów – utworów audiowizualnych promuj ących Projekt: 
,,TAKK! Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice” w ramach Krajowego programu 
Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 

Filmy stanowi ące przedmiot niniejszego zamówienia s ą filmami w 
rozumieniu ustawy o kinematografii.  

Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych, gdz ie cze ść 
– zadanie dotyczy realizacji:  

ZADANIE NR 1: 

Trzech jednominutowych utworów audiowizualnych -  filmów 
spełniaj ących warunki formalne i estetyczne spójne z ide ą 
Projektu wykonanych w technice HD promuj ące TAKK! Tymczasow ą 
Akcj ę Kulturaln ą Katowice w ramach  Krajowego programu 
Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011;  

ZADANIE NR 2: 

Jednego utworu audiowizualnego – filmu, dokumentuj ącego 
realizacj ę projektu o czasie trwania od 20 do 30 minut  

Film winien by ć wykonany w technice HD przedstawiaj ący w 
atrakcy jnej formie wizualnej wydarzenia, które b ędą mie ć 
miejsce z okazji TAKK! Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice w 
ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Pre zydencji 
2011.  

Film ma by ć dokumentem z najwa żniejszych wydarze ń TAKK!, które 
zostan ą wskaza ne 
przez Zamawiaj ącego podczas trwania projektu w okresie 
29.07.2011 a 02.09.2011r.  

Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych .  

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje cały proces realiza cji filmów z 
podkładem muzycznym,  w tym: 

� zarys koncepcji, 

� scenariusz, 



� produkcja, 

� postprodukcja. 

3.4. Producentem wykonawczym filmów jest Zamawiaj ący. 
Rozpowszechnianie filmu odbywa ć si ę b ędzie na ró żnych 
polach eksploatacji przez:  

- Akademi ę Sztuk Pi ęknych w Ka towicach, 

- NiNA, 

- Miasto Katowice. 

3.5. Filmy maj ą by ć nagrane i dostarczone kierownikowi obiektu Rondo 
Sztuki  
na no śniku dvd w rozdzielczo ści HD (720 p) w ilo ści 3 
sztuk.  

3.6. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do akceptacji 
zrealizowanego materiału. Wykonawca b ędzie zobowi ązany do 
uwzgl ędnienia poprawek wskazanych przez Zamawiaj ącego.  

3.7. Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania przepisów BHP 
oraz p.po ż obowi ązuj ących na terenie, gdzie b ędą odbywały 
si ę nagrania.  

3.8. Miejsce realizacji: Miasto Katowice.  

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIA-
JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6)  

4.1. Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia zamówie ń 
uzupełniaj ących.  

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zadanie nr 1: 

Zadanie powinno by ć zrealizowane i oddane Zamawiaj ącemu do 
21 .07.2011r.   

5.2. Zadanie nr 2: Zamówienie b ędzie realizowane podczas 
trwania akcji w okresie 29.07.2011 a 02.09.2011r., i 
oddane Zamawiaj ącemu do dnia 06.09.2011 roku.   

6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć si ę OSOBY FIZYCZNE, 
OSOBY PRAWNE, jak i jednostki organizacyjne nie 
posiadaj ące osobowo ści prawnej , które spełni ą opisane w 
niniejszym dokumencie warunki udziału w postepowani u:   

 

L.p: 
Opis sposobu oceny 

spełniania warunków  

Dokumenty 
potwierdzaj ące 

spełnianie warunków 



udziału               w 
post ępowaniu  

1. Zamawiaj ący uzna, i ż 
Wykonawca posiada konieczn ą 
do wykonania zamówienia 
wiedz ę i do świadczenie, 
gdy:  

- wyka że, i ż nale życie 
zrealizował                   
w okresie ostatnich 3 lat, 
a je żeli okres prowadzenia 
działalno ści jest krótszy w 
tym okresie , co najmniej 3 filmy 
artystyczne (filmy typu 
video-art., promocyjne, 
reporta żowo-dokumentuj ące), 
o warto ści:  

ad. zadania nr 1:  

minimum 15.000 PLN brutto 
każdy  
z nich  

ad. zadania nr 2: 

minimum 20.000 PLN brutto 
każdy  
z nich.   

Gdzie  przynajmniej dla jednego  
z filmów Zleceniodawc ą była 
Instytucja Kultury.   

Wymaga si ę, aby Wykonawca 
miał przede wszystkim 
doświadczenie  
w realizacji filmów 
zwi ązanych z wydarzeniami 
kulturalnym - filmach, 
których Zleceniodawc ą była 
Instytucja Kultury w tym: 
czołówki telewizyjne, 
teledyski muzyczne, video-arty, filmy 
artystyczne. 

Wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat, a je żeli 
okres prowadzenia 
działalno ści jest 
krótszy w tym okresie, 
co najmniej  
3  zada ń okre ślonych w 
opisie sposobu w 
stosunku do ka żdego 
z zada ń odr ębnie.  

Wykaz winien zosta ć 
doł ączony do oferty na 
druku lub wg druku 
stanowi ącego zał ącznik 
nr 4  wraz                    z  
referencjami i/lub 
opiniami/ protokołami 
odbioru wskazuj ącymi na 
nale żyte wykonanie 
zamówienia .  

 

 

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW: 

7.1. Wykonawcy ubiegaj ący si ę o zamówienie muszą wykaza ć brak 
podstaw do wykluczenia  ich  z post ępowania, składaj ąc z 
ofert ą:  



- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  na lub wg druku 
stanowi ącego zał ącznik nr 2. 

- Aktualny odpis  z wła ściwego rejestru wystawiony nie wcze śniej 
ni ż 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert, a W 
STOSUNKU DO OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIADCZENIE na lub wg druku 
stanowi ącego zał ącznik  nr 3.  

7.2  Je żeli Wykonawc ą s ą PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE  
(spółka cywilna, konsorcjum) to:  

� Brak podstaw do wykluczenia – musi wykaza ć ka żdy z podmiotów 
wyst ępuj ących wspólnie,  

� Warunki okre ślone w tabeli pkt. 6.1 – mog ą spełnia ć 
ł ącznie tzn. przynajmniej jeden musi wykaza ć si ę 
spełnieniem postawionego warunku.  

� muszą ustanowi ć pełnomocnika do reprezentowania ich w 
post ępowaniu  albo           reprezentowania w 
post ępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (pełnomocnictwo musi by ć doł ączone do 
oferty). Zamawiaj ący mo że żądać przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj ącej 
współprac ę tych  Uczestników.  

� nie mog ą zło żyć samodzielnie odr ębnej oferty, pod rygorem 
odrzucenia takiej oferty ponosz ą solidarn ą 
odpowiedzialno ść za niewykonanie lub nienale żyte 
wykonanie przyszłego zamówienia oraz za wniesienie 
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.  

 
7.3 Ofert ę Wykonawcy wykluczonego uznaje si ę za odrzucon ą. 

Zamawiaj ący zawiadomienie niezwłocznie Wykonawc ę o 
wykluczeniu z post ępowania, podaj ąc uzasadnienie 
faktyczne i prawne, z zastrze żeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.  

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

8.1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadaj ą 
wymaganiom okre ślonym przez Zamawiaj ącego, a tak że 
porównania i oceny ofert nale ży przedło żyć:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Opis zamówienia – KONCEPCJA Wykonawcy 

Wykonawca winien zał ączy ć opis zamówienia – KONCEPCJA 
odpowiadaj ąca opisowi przedmiotu zamówienia zawartym w 
specyfikacji, a ponadto uj ąć wszelkie prace niezb ędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z opisem oraz 
technik ą realizacji filmów. Przede wszystkim Wykonaw ca 
winien przedstawi ć:  

1) Propozycj ę –  pomysł realizacji filmów zgodny z 
zało żeniami projektu TAKK, krótki zarys formy wyrazu,  



2) Koncepcj ę artystyczn ą w postaci szkicu lub storyboard”u,  

3) Wskazać form ę realizacji.  

 

8.2. Opis zamówienia jest merytorycznym zał ącznikiem ofertowym, 
który nie podlega uzupełnieniu w trakcie post ępowania. 
Oferta nie zawieraj ąca ww. zał ącznika podlega odrzuceniu.  

8.2. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Oferta na wykonanie usług – na lub wg zał ącznika nr 1.  

 

8.3. Wskazane dokumenty mog ą by ć dor ęczone w oryginale lub 
kopii poświadczonej  
za zgodno ść z oryginałem przez Wykonawc ę.  

8.4.  Dokumenty sporz ądzone w j ęzyku obcym s ą składane wraz z 
tłumaczeniem na j ęzyk polski.  

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI  

9.1. Wykonawca może zwróci ć si ę do Zamawiaj ącego o wyja śnienie 
tre ści warunków zamówienia. . Zamawiaj ący jest obowi ązany 
udzieli ć wyja śnie ń niezwłocznie, jednak nie pó źniej ni ż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 
warunkiem że wniosek o wyja śnienie tre ści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłyn ął do Zamawiaj ącego nie 
później ni ż do ko ńca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

9.2. Jeżeli wniosek o wyja śnienie tre ści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłyn ął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy udzie lonych 
wyja śnie ń, Zamawiaj ący mo że udzieli ć wyja śnie ń albo 
pozostawi ć wniosek bez rozpatrywania.  

9.3. Post ępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrze żeniem 
wyj ątków okre ślonych w ustawie Prawo zamówie ń publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó źn. zm.), prowadzi 
si ę z zachowaniem formy pisemnej. 

9.4. Post ępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi si ę w języku 
polskim. 

9.5. W niniejszym post ępowaniu wszelkie o świadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj ący i Wykonawcy 
przekazuj ą pisemnie, faksem lub drog ą elektroniczn ą.  W 
przypadku o świadcze ń, wniosków, zawiadomie ń oraz 
informacji przekazywanych faksem lub drog ą elektroniczn ą, 



każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  

9.6. Wybrany sposób przekazywania o świadcze ń, wniosków, 
zawiadomie ń oraz informacji nie mo że ogranicza ć 
konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna , z 
zastrze żeniem wyj ątków przewidzianych w ustawie Prawo 
zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 
późn. zm.).  

9.7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym i merytorycznym osob ą upowa żnion ą do 
kontaktu  
z Wykonawcami s ą:  

1 mgr Wioleta Płocharczyk-Goł ąb -  Kierownik Działu  
Administracyjno-Technicznego i Zamówie ń 
Publicznych  
e-mail: wgolab@asp.katowice.pl  

10. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

10.1. W post ępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.  

11. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

11.1. Wykonawca pozostaje zwi ązany ofert ą przez okres 30 dni.  

11.2. Bieg terminu zwi ązania ofert ą rozpoczyna si ę wraz z 
upływem terminu składania ofert.  

11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj ącego mo że 
przedłu żyć termin zwi ązania ofert ą, z tym że Zamawiaj ący 
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem ter minu 
zwi ązania ofert ą, zwróci ć si ę do Wykonawców o wyra żenie 
zgody na przedłu żenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłu ższy jednak ni ż 60 dni.  

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

12.1. Wykonawca może zło żyć tylko jedn ą ofert ę.  

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

12.3. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
post ępowaniu.  

12.4. Oferta wraz ze stanowi ącymi jej integraln ą cz ęść 
zał ącznikami musi by ć sporz ądzona przez Wykonawc ę  według 
postanowie ń niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  



12.5. Oferta musi by ć sporz ądzona według wzoru formularza oferty 
stanowi ącego zał ącznik do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

12.6. Oferta musi by ć napisana w j ęzyku polskim, na komputerze, 
maszynie do pisania lub r ęcznie długopisem b ądź 
niezmywalnym atramentem.  

12.7. Proponuje si ę, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z 
zał ącznikami były kolejno ponumerowane i zł ączone w sposób 
trwały oraz na ka żdej stronie podpisane przez osob ę 
(osoby) uprawnione do składania o świadcze ń woli w imieniu 
Wykonawcy.  

12.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek ście oferty musz ą by ć 
parafowane przez osob ę (osoby) podpisuj ące ofert ę.  

12.9. Wykonawca jest obowi ązany wskaza ć w ofercie cz ęści 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy ć 
podwykonawcom.  

12.10. Zawarto ść oferty: wypełniony formularz oferty oraz 
pozostałe dokumenty  
i o świadczenia wymienione w pkt 6-8 niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

12.11. Wykonawca zamieszcza ofert ę w dwóch kopertach oznaczonych 
nazwą i adresem Zamawiaj ącego oraz opisanych w nast ępuj ący 
sposób:  

12.12. „Oferta na: Realizacj ę filmów promuj ących: TAKK! 
Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice NIE OTWIERA Ć przed: 
2011-06- 20 godz. 12:00” .  

12.13. Na wewnętrznej kopercie nale ży poda ć nazw ę i adres 
Wykonawcy, by umo żliwi ć zwrot nie otwartej oferty w 
przypadku dostarczenia jej Zamawiaj ącemu po terminie.  

12.14. Wykonawca może wprowadzi ć zmiany lub wycofa ć zło żoną przez 
siebie ofert ę wył ącznie przed terminem składania ofert i 
pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiaj ący 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi by ć opisane w 
sposób wskazany w pkt 11.12 oraz dodatkowo oznaczon e 
słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowi ące 
tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mog ą by ć 
udost ępnione, cz ęść oferty, która zawiera te informacje 
nale ży umie ści ć w odr ębnej kopercie oznaczonej napisem: 
„Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa”.   

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 



13.1. Oferty nale ży składa ć w siedzibie Zamawiaj ącego przy ul. 
Raciborskiej 37, 40-074 Katowice, pokój nr: 100 do dnia 
2011-06-20 do go dz. 12:00. 

13.2. Zamawiaj ący niezwłocznie zwróci ofert ę, która zostanie 
zło żona po terminie.  

13.3. Otwarcie ofert nast ąpi w dniu: 2011-06-20  o godz. 12:15, w 
siedzibie Zamawiaj ącego, pokój nr 110 Sala Senatu.  

13.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.  

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1. Cenę nale ży poda ć w złotych polskich , z dokładno ści ą do 
dwóch miejsc po przecinku.  

14.2. W cenie nale ży uwzgl ędni ć wszystkie wymagania okre ślone w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wsz elkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu nale żytej oraz 
zgodnej z obowi ązuj ącymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

14.3. Cena na ofercie jest cen ą brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy 
obejmuje wszystkie koszty zwi ązane z realizacj ą  filmów, w 
tym: koszty wynajmu i dostarczenia sprz ętu zdj ęciowego, 
udźwi ękowienia, dotarcia na miejsce wykonywania zdj ęć, 
zakwaterowania  

14.4. Jeżeli Wykonawc ą jest:  

-  osoba fizyczna - cena uwidoczniona na formularzu oferty 
obejmuje tak że wszystkie obowi ązkowe składki 
ubezpieczeniowe i podatki Wykonawcy.  

- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj ąca 
osobowo ści prawnej – cena uwidoczniona na formularzu 
oferty obejmuje tak że podatek VAT oraz  

14.5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty z wi ązane 
z realizacj ą filmów , w tym koszty dostarczenia sprz ętu, 
dotarcia na miejsce wykonywania zdj ęć, zakwaterowania i 
wyżywienia osób uczestnicz ących w realizacji zamówienia ze 
strony Wykonawcy.  

14.6. Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia.  



15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Zamawiaj ący b ędzie oceniał oferty według nast ępuj ących 
kryteriów:  

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 40 % 

2 KONCEPCJA 60 % 

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria b ędą liczone według 
nast ępuj ących wzorów:  

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin -  najni ższa cena spo śród wszystkich 
ofert  

 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 Koncepcja 

Liczba punktów w kryterium= Suma punktów 
członków Komisji w tym kryterium  * waga 
kryterium  

 

            Ocena ofert w kryterium: KONCEPCJA, b ędzie odbywała si ę w 
 nast ępuj ący sposób:  

- Oferta b ędzie oceniana przez ka żdego członka Komisji 
Przetargowej, w tym kryterium na podstawie zło żonej przez 
Wykonawcę w ofercie KONCEPCJI, przy czym:  

 

                                                            KONCEPCJA    

suma punktów przyznana przez wszystkich członków Ko misji 
Przetargowej  * waga kryterium 

1. Zgodno ść pomysłu z 
zało żeniami Projektu 
TAKK!  

 Ka żdy z członków 
Komisji mo że 
przyzna ć 
odpowiednio  
od 0 pkt. –  do max 
30 pkt.  



2. Koncepcja artystyczna w postaci szkicu 
lub storyboard”u 

Każdy z członków 
Komisji mo że przyzna ć 
odpowiednio od 0 pkt. 
– do max 30 pkt. 

3 Różnorodna forma realizacji 
(kreatywne 
wykorzystanie technik 
filmowych  
i graficznych)  

Każdy z członków 
Komisji mo że przyzna ć 
odpowiednio od 0 pkt. 
– do max 40 pkt.  

 

15.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez ka żdego z 
członków Komisji Przetargowej zostan ą zsumowane dla 
każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanyc h za 
wszystkie kryteria oceny stanowi ć b ędzie ko ńcową ocen ę 
danej oferty.  

15.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści zło żonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
zło żonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w jej treści. 

15.5. Jeżeli w okre ślonym terminie Wykonawca nie zło ży 
wymaganych przez Zamawiaj ącego o świadcze ń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówi eń 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p óźn. 
zm.), lub pełnomocnictw albo je żeli zło ży wymagane przez 
Zamawiaj ącego o świadczenia i dokumenty, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó źn. zm.), zawieraj ące bł ędy 
lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiaj ący wezwie go do ich 
zło żenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
zło żenia oferta Wykonawcy b ędzie podlega ć odrzuceniu albo 
konieczne b ędzie uniewa żnienie post ępowania. Uzupełnieniu 
nie podlega zał ącznik merytoryczny – KONCEPCJA,  
o której mowa w pkt. 8.1. składana przez Wykonawc ę wraz z 
ofert ą.  

15.6. Zamawiaj ący mo że tak że w wyznaczonym przez siebie 
terminie, wezwa ć do zło żenia wyja śnie ń dotycz ących 
oświadcze ń lub dokumentów.  

15.7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

• oczywiste omyłki pisarskie,  

• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgl ędnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, 

• inne omyłki polegaj ące na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  



- niezwłocznie zawiadamiaj ąc o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

15.8. Zamawiaj ący w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra żąco 
nisk ą cen ę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci si ę 
do Wykonawcy o udzielenie w okre ślonym terminie wyja śnie ń 
dotycz ących elementów oferty maj ących wpływ na wysoko ść 
ceny.  

15.9. Zamawiaj ący, oceniaj ąc wyja śnienia, we źmie pod uwag ę 
obiektywne czynniki, w szczególno ści oszcz ędność metody 
wykonania zamówienia, wybrane rozwi ązania techniczne, 
wyj ątkowo sprzyjaj ące warunki wykonywania zamówienia 
dost ępne dla Wykonawcy, oryginalno ść projektu Wykonawcy 
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawi e 
odr ębnych przepisów.  

15.10. Zamawiaj ący odrzuci ofert ę Wykonawcy, który nie zło żył 
wyja śnie ń lub je żeli dokonana ocena wyja śnie ń wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 
ra żąco nisk ą cen ę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

15.11. Zamawiaj ący odrzuca ofert ę, je żeli:  

• jest niezgodna z ustawą; 

• jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem pkt 15.8 ppkt.3.  

• jej zło żenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

• została zło żona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w 
post ępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego  
do składania ofert;  

• zawiera bł ędy w obliczeniu ceny; 

• Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgodził si ę na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 
15.8 ppkt.3.  

• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

16.1. Zamawiaj ący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom okre ślonym w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i został a 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej 
kryteria oceny ofert.  

16.2. Zamawiaj ący uniewa żni post ępowanie w sytuacji, gdy 
wyst ąpi ą przesłanki wskazane  
w art. 93 ustawy Prawo zamówie ń publicznych, ponadto 



zgodnie  
z Kodeksem cywilnym Zamawiaj ący mo że tak że uniewa żni ć 
post ępowanie bez podania przyczyny.  

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiaj ący jednocze śnie zawiadomi Wykonawców, którzy 
zło żyli oferty, o:  

• wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj ąc nazw ę (firm ę), 
albo imi ę i nazwisko, siedzib ę albo adres zamieszkania i 
adres Wykonawcy, którego ofert ę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, któr zy 
zło żyli oferty, a tak że punktacj ę przyznan ą ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i ł ączn ą punktacj ę;  

• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, poda j ąc 
uzasadnienie faktyczne  
i prawne;  

• Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post ępowania o 
udzielenie zamówienia, podaj ąc uzasadnienie faktyczne i 
prawne.  

16.4. Ogłoszenie zawieraj ące informacje wskazane w pkt 16.3 
tercet pierwszy Zamawiaj ący umie ści na stronie 
internetowej asp.katowice.pl oraz w miejscu publicz nie 
dost ępnym w swojej siedzibie.  

16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchy la 
si ę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , 
Zamawiaj ący mo że wybra ć ofert ę najkorzystniejsz ą spo śród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego  
badania i oceny, chyba że zachodz ą przesłanki 
uniewa żnienia post ępowania, o których mowa w art. 93 ust. 
1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych.  

17. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiaj ący zawrze umow ę w sprawie zamówienia publicznego 
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty , 
zawiadamiaj ąc o terminie podpisania umowy Wykonawc ę, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniej sza.  

17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiaj ący 
powiadomi wybranego Wykonawc ę odr ębnym pismem lub 
telefonicznie.  

17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubieg aj ących 
si ę o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne ) 



Zamawiaj ący mo że za żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy reguluj ącej współprac ę tych 
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie 
zamówienia ponosz ą solidarn ą odpowiedzialność za wykonanie umowy  
. 

18. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

18.1. W danym post ępowaniu wniesienie zabezpieczenie nale żytego 
wykonania umowy  
nie jest wymagane. 

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO W ZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 

19.1. Wzór umowy stanowi zał ącznik nr 5 do niniejszej 
specyfikacji istotnyc h warunków zamówienia.  

19.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść 
zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonaw cy.  

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

20.1. W niniejszym post ępowaniu nie przysługuj ą środki ochrony 
prawnej  przewidziane  
w przepisach ustawy Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759,  
z pó źn. zm.).  

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

21.1. W post ępowaniu nie jest przewidziany wybór 
najkorzystniejszej oferty  
z zastosow aniem aukcji elektronicznej.  

22. POZOSTAŁE INFORMACJE 

22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia maj ą zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie ń 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p óźn. 
zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

Zał ącznikami do niniejszego dokumentu s ą:  

Nr Nazwa zał ącznika  



1 Formularz oferty 

2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

3 ZAŁACZNIK WYŁĄCZNIE DLA WYKONAWCÓW, BĘDĄCYCH 
OSOBAMI FIZYCZNYMI - oświadczenie  

4 Wykaz wykonanych usług  

5 Wzór umowy na dostawy 

 

 

 
 


