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r NAz!(A (FIRMA) oRAZADREs 7AMAwIAJĄcEco
Akademia sztUk PiękńyĆh w KatÓwĆach

2'  TRYB UDz ELEN AzAMÓwlENlA
wańośćzamówienia neplzekaczau,ytażońejw'otych lównowańości14oooeu|o'
Postępowańie prowadzońe będf]e w tryble: Pźetalgu ńjeograńicfońego w oPalcu
o plzepisy |Gdeksu c}w ńegÓ f faslosowańeń pońocńi.zo ń]ektórych Pżepisów
usta*'. PlawÓ fańów eń pub|i.zń'.h'

] '  op is  pRzEDM oTU zAMÓW|EN A
]'l Puedmiotem zamówienia jest

wsPó|ny słownik zamówień: 92rlr25Ó-9. PlÓdUkcja fi|ńówińfÓlńż.yińyĆh

Pżedn io tem famówien a  jes t

a/plzygotowańiewUzgÓdńi.ńiUzfamawiającyńćwóch końcepcji prefeńtaĆj

hlz4Ódf,ie z vlyboten fanawiająGgo' wykonanie jednej ud&]ękowionej Prezenta.]i

ą P@dukcF fooo 9t PĘt DVDz ńaglańi.ńw/w prefćńtacjiÓlaf opakowańleń
(kai.onos'y dwuczęś.jo$'y digip,.k fo.matu cD wiaz z plo]ekl.ń Ókładk l'łyt'
spó]ńyń zżańówlońą preżentac]ąonzidentyfkacjąwżua na plo]ehu)'

Prezenta.ja ma składać się z:

r) UdźwękowiÓńego, ]o Śekundowego sPotu lek amowego]D o.hackteEe
te iedysku pżezńaczonego do emis i ]wtehwn]  oka ne] ;ma byćtoan imac ja
oddająĆawdynam czne] fo .mie  za lożen ia  j ce  e  p lo iek tu '  bazu]ąca na e  € ńeńtaĆh
deńt'fikac]i plo]eku .nnowa.yjnydizajn ]okomotywą ś|ąskiej go5pon,i< ' seć
wśpć/pż)  < lodow 'k  ' L Jd" .  ' . | . l  zbrne 'e .  (do: ' t s t fo le ,  o 'ć?
Zamawiają.ego);wsPocie muszą 5 Ę Pojawić nastĘPująĆe e]ćńćńty]

a) nafwa i|ÓsÓ plÓjĆktu'|ńńowaĆ/ińydiza]n okomotylvą ś ąskiejgospodalki sieć
Współpracy ś.odow sk akadeńiĆkch z b]znesem j

b) nazwy i|oga ] pa.tńerów: Uńiwersytel Ekononicznyw Katowica.h' Akadenia sztuk
Pięknychw Katowicachoraz zba Rzemreś|.i.za onz Małej ] średnGj
Przedsięb o|.zości w |(atowic,Ćh

ińforńa.la' plolekt wsDć'łfi nansowan
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EurÓpe]Śk ego Fundu5zu sPołecznego' i

n )  2  oga:  EFs  iKaptału Ludzk lego

sPot oPócz funkcji rekl3mowej (do iehw zji) ma również stanowić glaficznywstęP do
prezentacji 5|jdeshow' atakże'we f/agńeńlach, plzerywńiki pżejśc]a Pońjędzy
mery1oryanyńi lozdziałańi plćzońtż.]i;

4 PrezentacjityPu s|idshow' okolo r! minutowej' z Podkładem muzycznym'

żawićlająĆej nfÓglaliki (zrÓbiońe prf ef wykońaw.ę ńa podślawje dośtar.fÓńy.h plżef
f'ńawiające8od'ńych)'zdięcia i ]n|Órńa.j. (dÓ5tarcfÓńe pżez zańawhhftgo)
ułÓżońe według szk cÓwegÓ Śceńar]uŚf a dostalcżÓńego prf ez f ańawiaiącegÓ'
lozbUdowanegoPż€zwykÓńawĆę oPżĆÓwańespójń]Ćzid.ntyllkaĆjąplÓ]ektU

szk .owy s .en , r iu5z  pre f € n ta . j  :
j )  ]NTRo (udŹwiękowiony ]osekundowyspot lekamowy]D,o .harakte|zeteed/sLu
Pueznrczony do emGjiw 1ehwiz]i loka ne];oddający w dynamicznejfa|n e za|ażenia
]ce  e  p lo]ektu '  bazu jąc tna eIenentach identyńka . ] i  p lo jek tu  'ńnowacy]nyd fa jń
Iokomot'tą ś|ąsk]ej gosPoda|ki' siećw5PljtPGcy środoWi5k akademick ch z
biznesem '(dostalaonejpuez zamaw ającego)] zawieGją./ następujące elenenty

4 nazwa ogo Po]ektu 
.' nnowacyjny d zajn |okÓńÓtylvą śąskiejgospodark ' sieć

w5Pdp lacyśrodowi5kakademi .k i chzb i znesen. ;

b) ńafwr i|Óga ] paltń.rów: Uńiwelsytet Ekońoń]cznyw Katow ca.h' Akademia sztlk
P]ękny.hw Kalow]cach oraz zba Rzeń eś nlcfa Óiaf Ma|e]isrcdńiej
Plzeds ębior.f Óści w KatÓwicachi

c )  iń fo lńac]a 'P lo]ek lwsPó l f inansowanyześrcdkówUni ]  EuroPĆFke jwruma.h
E!rÓpe]sk ego Funduszu sPołecznego'

d) 2 oga EFs Kap]tału Ludzkiego,

2)wsTĘP-ok '  5  dłUższy .h  f iań  Óńżw a iąĆy.h  główneza}ożen ia  ]ce  e  b|akzd]ęćczy

' czĘsc . PoRTAL wYM]ANY WlEDZY W nnowry]ny.d]zajn'P 2fdanń na

4 D iz , jnwjk i  G la tycznyzuutzes t rony ubn imikpokafu]ącyśpośóbkÓrżys lan iaz
d i za]nw k i '  ńa  przyk ladz ie  h '5ła 'd i za jn ' ) ;

b) poća| w/m]a|y w'edzy . portalŚpołeczńoś. o*Y (śtatyańy żrzut ze s1lony ub
n m k pokazującysPosób kożystan a z PÓltaiui ńp ogÓwań eŚię i PoŚzukiwanie
pańnelów do wŚPółpla.y)

4)cfĘsc .  pUBL KAC]A PoDsUMowu]ĄcA BADANlA zzadania] i4 .k ika
na]ważńie]szych wń oŚkówpÓ!śUmowuhcy.h badaniawnz z jnlognfikam z

'  czĘsc .' 3 zdan]a na r.q Paniższe renaiy:

otwierają.a i 4 konf.reń.]e teńatyżnP' do k2żdej poa) konref en.ie (konrerencja
StECtOWAN
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łea żowaie ProFkty' od r do ro);

6)  czĘsc  V-SZKoLEN A. ]  fdań i .  podsuńowują.e  p t feprÓwadfońe4cyk|e
5fkoIeńz fakeśu P l zedśięb]orczoścjakademick ie] . ] .4zd]ęc ia i lUs t ru iące:

7) E!(ALL]ACJA pRo]EKTu 3 4 d+Jższe żdania z in{o'rzfikzmi ponsUmowu]ące

8) zAKoŃczENLE . moqrygaffany kn m,.ia) zamykającyPrezenb.jĘzinformacją:
'PloiehwsPótfinansowanyze środków un] Europe]skej w lamach Europejskego
Fundusfu  sPo ie .znegÓ  'o i2ż Ógań:  prÓ jek tu ,  Uń i iEU loPe iśke i '  Kap tału LUdżk iego

36 zanawia:Ją.y zasruega sobie plawo do a|ceplac] zlea\zawaneEo nater a+v
lvykonawa będze zobowiązan/ dÓ UwzgĘdńieńia poPrawek wskazanych przez

]8 '  wykonawca je5t  zobowiązany dostarczyć P l zedmiot  zamówena na własny
kosz t  i  l yzyko do Akaden i i  sz tuk  P  ękn/ch w Katowi .ach '

39 z^ńawi^ią(f nie d.puszcza składanń oleńwa'ńntowych' w PostĘPowaniu nje iest
pzew dz]any wyból n a]kozystn e]Śzej otery z zastosowa n em a u k] erekroń cznej'

] ro zańawiają.y ń]e iopuśfcfa składan a Ófeń częściÓsych oferty nie zawien]ące
PelńĆBÓ zakreśu przedńiotu żamówienia zostaną odżu.one

4 |NFoRMAc]A o PRZEw DYWANYcH fAMÓ\(|EN|AcH |]ZUPEŁN A.JĄcYcH
{ART 67 UST.  r  P(T 6)

zamawająĆy ń ie  pżewidu]e  udz ieen]a  zanów eń uz !Pełn a iących

okeś onewogłoszen]u ozamówen u  ń  ń ie]śf lchwa lunkaĆh udz iałuw postęPowan iu

5'2 wykonawcy ubiegają.y 5ię o udz E.ńi.fańówieńia ńuszążłożyć:

5 TERM N wY(oNAN|A zAMÓw EN|A

5'r zadanie Pow]n no być zlea|izoazne i addzne famaw z)ątem| dÓ a7 oa,aÓla|

6 WARUNK| UDŻ|A{U w PosTĘPowAN LJ oRAz oP|s sposoBu
ooKoNYWAN|A ocENY sPEtN AN|A TYcH lqARUN KÓ lV

6']. o udz P en e żańów eńla ńogą ub]egać Śię wykÓnaw.'' którzy sPełn ająwa.unki

a) PÓśladan]a uprawn eń dowykonylvaniaokleśonejdziała nośc LUbczynńośĆi' iĆże|i
p . / .p  '  p ' .^"  'dkr .d . ' {  obo^k,e|  J  poJ .dŹ '  Ź

b) PÓs]adan]a wiedzy ] doświadczen a'
Ć)  DysPonowan iaodpowiedn im potEn. i ,łemte .hn iĆznyńÓżżÓśobań izdo|n 'ń  do

rykÓńania zamówienia'
d) sytua.]i ekonom czne] i fi nŹnsowei

\
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ośwlad.zen ie  o  sPełn an iu  wa.Unków
ok leśonegow zatą .zn  ku nr  6 '  a  ponadto
wpk 6 r w następują.ysposób :

op s  sPosobu oceny sPełn ian a

udzał! w PoślęPowan U {wg Molu

wykazać sPełń eń e waludlówÓkeśońych

Dokumenty Potwie|dza ią.e
sPełnlan ie WarunkóW udz iału

zamawiający uzna' iż wykonawG
Psjada koni<łą do w}komnD
.amowen a  Weozę ooswao.zen e ,

. \ł|każe, |ż na|e4.e zlef fował
w okres]e ostatn ch ] at, a ieże okles
plowadzenia dz ałaInościje5t królszy w
lyń oks e.!9!!1!!!Ęi?p1!?!!!!!
muh imed]aIne o  war toś. i  min imun .ferty ńa druku ub wg druku

stanowiąqqgq z'ączn k nl 4 wBz
z  re rerencFmi  i /  ub  op in iaml/

PRzEsł,ANKI w\'KLUczDNlA \łYKoNAwcÓw:

wykonawcy ub iega ją .yśięofańóweń ie  ńUsząwykazać bck  podstaw do
wyk uczenia ich z postqpowania' ŚkładaiąĆzofeltą:

'oświad.zen eo b laku podstawdÓwyk ! . zeń  a  ńa  ubwgdruku śtanow ącego załączn k

AkUa ńyÓdpis  zwłaś.]Wego le jest l !wystawiony n ie w. f .śńie)  ^ż6 m]es iący P|zed
L Ó\*e.  'e in  '  u  \|hdan .  oą1 '  J  V 5 |osu\!QqQ!qąŁĘ!!z\ l  cH
QsyADczENIE na ub Wq druku stanowiare2o rłąĆfń k ńr1

kze qkonaw.a m3 po4 rryro,um R4.zlpospo kr Pokrei,
wyscry]ony w kąu ub mie]<e zam$fkania

kłide] ł iń ogłsrcno lpŹdłoł
m s ę.y pu.d uĄwem tlmm! s|lad.ńń olłt

72 ]eżeli wykonawcą Śą PoDM|oTY wYsTĘpUJĄcE wsPÓLNIE Gpólka .ylviińa'

qla!p4!!4! !9 !ą!]q!!! musiwykazać każdy 2 podń otów w7nępują.y.h w5Pó|nie'

walunk i Ók reś|one wtabe iPkt '  6 ' r  mogą spełn ać Ę. fn  Ć t fń  pżyńa jńn ie j ]eden mus i
$,[azać się sPełnieniem postaw onego warunk!.

Wlaz  wy lonanych w okes ie
ps ta t | i .h  ]  a t '  a  ieże i  ok les
PrcwadzenD dzńh ności jest
kótszy w tym ok* e, co na]mnie]

F  adań okreś onych w opsrc
pposoou oceny sPeJn an a

Wńaz w n en zostać dołączony do

! /ykonan ie  zamówien ia '
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DÓkuńeńly spÓlfądfÓńe w jęz'ku Óbcym są składane wraz f tłuńaczeń em ń6 ivyk

. muszą ustanowć petnomo!Ąla do Ep!q.9[to]ł !l! E! Łpq:!ęppyl,!]q .loo
leprefentowania w postępowaniu izawa|c a umowy w sPGwie zamówen]a Pub|]cznego
(Pełnomocn ctwo musi być doląaone dÓ ored'' famawa]ący ńaże żądać p(zed
zawarclem umowy w sPmwie zamóWenń pub].znego' umowy lecu uią.e] wspdP.rę

. ńie mogą złożyć Śamodzenie odlębnei o|e|u' Pod ryeo|efr oduucenń takiej o|eły
ponoszą so idarną odPow]edzia ność za niewykonan]e ub nienaeż}'te wykonan e
p|fyszlego zznów]en]a o|az zz wn esienie zabezP eczenia naIe4ego wykonania umowy

/'] ofertę wykonaw.y wyklu-onego uznaF się za odżuconą Zamawiając/
zawiadom enie n ez}łoczńie t?/końawĆę Ó w}k|UczeńiU ż postqpowżńia podając
uzasadn ien ie  fak tyczne ]  prawńe '  z  z ,śtżeż.ń  ań ,ń  92 us t  '  pk  ]

7  a  wś[Źzańe dÓkuńeńty  ńÓgą być do lęĆzo.e  w oryg ńa  e  Ub kÓp i i  pÓśw ad.zÓńe]
za  zgÓdńÓść f  o lyg ińałeń pr fez  w 'kÓnawcę

t5

8. INFoRMAcJf, o sPosoBIE PoRozt]M|EwANIA sIĘ zAMAwIAJĄcEco
ZiVYKONAiVCAMI

8 l '  wykonaw.a  może zwóc]ć sę  do zamawDjącego o  wyjaśnene t rcśc warunków
udziału w PostęPowaniu' zamaw a]ą.y ]est obowiąza.y Udzie ć }-yjaśnień n ezwłocu nie'
jednak nia Późniei n]ż na 2 dni pzen UP'!veń termjnu składan a oferr-pod warunkem żE
wn osek o wy]aśń eńie wp'ńął dÓ Z'ńawjająceBÓ ńie późńi.j ń]ż dÓ kÓń.' dń a' w któryń
uPbla połowa u}znaczonego tehińu śkładańja Ófeń'
32 ]eźe|i wn osek o wyiaśnjenje VeśĆ wp'ńąl pÓ uPł}v e telń ńU ś[adańia wn]Óśku o
którym ńowŹ w Pkt 3'l' ub notycfy udzieÓnych *'jaśńień' zańawa]ą.y ńoże udfe ć
w}jaśnień a bo pozostawćwn osek bez rozPatr}vania

8']' Postępowan]e o udzieleniefamówjenia prowadz sięw języku pokkim
84 w n]n ejsz/m Poslępowaniu wsze ke ośw ad.zenia' wn osk zaw adomienń oGz
]nfo lma.]e  zam2wają.y  i !łykonaw.y  pże[azu]ą pśeńń ie  fżkśem Ubd logą.ektonĆzną 'v
PżyPadku oświadczeń' wnio5ków zawiadom eń oGz nformacji pcekazywanrh fak5em ub
dlogą e]ektroni.zną' każda ze 9tloń ńa żądańie dfugjej ńiezu/łÓĆzń e pÓtwieldza fakt iĆh

8'' wyblany 5posób plzekałvania ośwDdĆzeń' wn ośków' zżwiadÓńień Ólaz nfÓlmaĆji
nie może ogran]czać konkur.ńĆ] żawśfe dÓpuśzĆza|ńa ieśi lÓlńa pseńńa'
z zastąeżeniem wyiątków p.zewidzany.h w Uśtawie Prawo zamóweń Pub|iĆzńy.h
(Dz '  LJ '  z  2o 'o  l .  Nr r l ] '  poz .7 !9 '  z  Późn fń)

8'6' W zakres e |olma nym mel,,tolycżńyń osÓbą UpÓwa'ńiÓńą dÓ kÓńlaktu

ńgrwioeta Płochalczyk'co|ąb k]elown k dz ału adm. tech ]zam PUb
e.mail: WP|o.harczyk@ą9p.katowjcc p

mgl Dominika Kułaga - sl,
e mai|: dku ag.@asp katÓwi.Će p

\

refeleńt ds adm n stńc/,no
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9. wYMAcAN|A ooTYCfĄcE wAD LJM
9.r w PostęPowaniu nje je5t Przew]dziane składanjewad um'

TERM N z ! ( |ĄzAN]A oFERTĄ
ro'r. wykońawca pofÓstaj. eąfańyofertą pżezÓkres ]odni'
ro'2. Beg telńińu fwiąfaÓia ofe ą rozPoczyńa się wraz f up]r'łeń telńńu

ro']' wykonawca samodzie|nie |ub na wniosek famaw]ającego ńaże Pęed|)żfć
telńin eiązania of €ńą' ztym że zańawiająq może ty|ko Ez' co naimnie] na ] dn]
pued uP]'vem terminu związan]a ofeńą' erócić się do wykonawców o wylażenie
zgody ńa plz.dłużeńie tego telńińu o ozńaczony okles' n]e dłui|s4 jednak n]ż 6Ó

] '  oP|5 sposoBU PRzYcoTo!łYwAN]A oFERT
lr l' wykonaw.a noże złożyć ty|ko ]edńą Ófe ę'
lr 2 lreśćoleńy ńusi odPÓwiadaćtreś.i warUńków!dżiałL w pÓśtĘPÓwańiU
1l.] zanawiający nie Przewidu]efwotu kosf|ówudz ału wPośtępowrni!
]t'4' oferta wraf fe śtańÓwą.yń ićj ńt €gla|.ą część załącznikami mu5i być

sporządzÓńa Przef !(ykÓńawĆę wedlug posianowień n ni €]szych warunków udzialu

ll'5' oferta nus b'ć spolządżońa wedłUg wzolu fo.mu|aza
stanowiącrgo żałą.fn k nr l dÓ wal!n[ów udziełu w PostePowaniu

rl'6' oferta ńUśi być ńaptana w ]Ęzyku Po|skim' na komPute2e' maszynie do
piŚan a ub ręĆzńie dlugopiśsm bądż niezryva n/m atramenteń

rr'7 PloPÓńuie sę' aby w'ystke zaPisane sllon/ ofeńy wraz z załącfn kańi bB
ko|ejno ponUmerowane izłączonew sPosób tfuałyońf ńa każdejsvoń e Podpjsane
p/zez osobę (osoby) uplawn]one do składania ośw]adcfeń wÓ| w ńenu

l],3 wŚfelkie poplawk ]ub zm anl w tekśc]e ofe.ty muszą być parafowańe Pżef
Óśobę (osoby) podpisują.e olei.ę.

rr 9 wykonawcl jest obow]ązany wskau ać w Ófercie cfĘści faÓówien a' któ|ych
wykońanie zamierza powiezyć podwykonawcoł.'

rr rÓ fawartość ofe y: lyPęłn iony f9!!!ł!!!!!]E!!!!!.pq.o5!ale doku m enty
iośw adczenia wmienione w Pkt6.7 walunków unf ał' w pls1epowan[
rr'lr' wykonawca zamieszcza Ólerlę w dwóch koPeńach oznaczonych ńazwą

iadlesem zamawiającegÓ Ó.az Ópkańych w .astęPująĆy sPosób]

.o le r ta  ńa:  ReaI i zac]ę  p t feńtaĆj i  mu t  med ia  ne jdot '  P ro jek lu  ' ,  nńowacy jńy  d i za]n
Iokomotywą ś ąŚk ie jgÓśPÓda lk i .  s iećw5PółPG.yśrodowisk  akadĆn] .k i .h  f  b i fńeś.m
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rr'r,' Na wewńętrzńe] kopelcie na eży Podać ńafwę adles wykÓńawcy by
umoż iwićfu|ot nie otwańejofeńy w pzyPadku dostłczenń Fjzamawńńceń! pÓ

rr r] wykonawĆ, ńÓźĆ wPlÓw^aż ć fń]^ńy |Ub *.y.Ófzć złoźoną pzez 9ebie oleńę
wy'ą.zńie Pżed ierń nem Śkładania ofeń i pÓd waluńkleń, że pżed upł^veń tegÓ
terminu Zamawiająry otŹyna PŚemne Powladońienie o wprowadfeń]u fńiań ub
u7cofaniu ofeńy. powiadom en eto mus byćopisanewsPosóbwskazanyw Pkt l2'rr
o tz  dodatkowo ozna.zone słowam] ' zMANA' |ub.wYcoFAN E ' '

rl'r4. ]eże|] wykonaw.a zasr|ze,a' że ]n|.Jnz.je starowiące tajemni.ę
pueds ęb]o6nła w rozumien]! przepsów o zwalczaniu nieucz.jweikÓnkuleń.i n e
ńogą być udostępń ońe' cfęść of.Ą' lłóa fawiela te infolmacje na eży umieścićw
od.ębnej koperce oznaczonej napGem: In|olmacje stanowiące ta]emnicę

'2 .M E]sCE ORAZ TERMIN SK{ADAN A I  OTWARC A OFERT
l2,r' o|erty ńżeży śkłanać w śedżbie fań^w ̂ )ą.eBo Przy u Ra.borkiej ]7'

4o.o/4 KatÓwl.e' pÓkój ńr: oor dÓ iń]a 2or2.or.]il] nÓ gÓdf ro]oÓ
r2'2, Zamawiają.yńlezv",łocżniezw.ćciofe ę, klóla zÓstanież]ożońa potelń ń e'
rż]  o twarce  o leń  nas ląp i  w dn iu:  , Ó1żÓr  lq  o  godz '  lo :15 '  w s iedz ib ie

f ,mawz]ąceBo '  PÓkó]ń l  o lo  sa  a  seńatu '
rż4 otwarc e oleń je* i,wne
r2 5' BezPośledń o pżed ÓtwarĆ eń ofe zańawiający podaje kwoĘ' Fką fań ffa

plzeznaczyć n: stinansow]n e famów enia
12'6' PodĆzas otwalcia Ófćń pÓdaj. śię rffwy (f||ńy) Óńz żdresy wykÓńawĆów'

a t,kże nfomaĆ]e dotyĆząĆe Ćeń/, telń nu wy|ońań a fańóweń a

r ] .OP S  SPOSOBLJ  OBL CZEN A CENY
r]'l, cenę naeży Podać w z|otych Poskich z doHadnokĘ do dwóch miejsc Po

Przec nku' cena uwido.zniona naformu azu ofeńyobe]mujetakże podatekVAT'

r]'2' w c.ńie ńależy lwfgędńć wsfyśtkie rynagania ÓkrĆśone w ninie]Śfe]
specynkacjj ]ltÓtńyĆh walunków oraz w5ze kie koszty' jakie Poniesie wykonawca z
tytu]U i'eżyter oraz fgÓdńe] f obow ązującymi PrzePisani .ea]zacji p.zedm otu

)')') ceńa ńa olelcie jen ceną brutto. Wnagrodzen]e wykonawcy obejmu]e
wŚzystkie kosfty zw]ązane z rea]zaąą pzedmiotu zamówen]a' w 9ń: kosz9
Ęnajńu dośtalcfeńla sPrzętu udźw]ękowenia' p|odukcj]' urNa an a p.ezenia.ji

)34 z^ń^widją.y ńie P2ew]duje udze]enia za iczek na

r4 '  oP|s KRYTER ow KToRYM zAMAw|A]ĄcY BĘDZ|E sĘ K ERowAl
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM fNACZENIA TYCN
(RYTER|ÓW I sPosoBu ocENY oFERT
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4 '  za .  a*LJącybęnr  eo!e  " ]o1r} l .d] .Bn" ' 'ępu j{ 'y ' l  l ynow

za podżńe k  p l l  j4 ]  l ry te r i .  będą i . zone wedfug

uwzE|ędn en em Io .seIweń. ] i  dchUn loĘCh

L iczba Punków= (cmin/cÓ f)  *roo *waga

' cmin ' najniższa cena spośród wszystkich

. cÓf. ceńa podańa w Óferc e

r4,3, pÓ dokońanju oceny Punkty plzFnane p|zez każdeeo ż .złońków Komisi
Przetalgowej zoŚlańą 2śuńow.ńe dla każdego z kłteriów oddz]e|n]e' 5una
puńklów ufyśkańyĆh fż wszystkie krytel]a oceny stanowić będze koń.ową oĆenę

l4'4' w toku badańa i o.en' Ó|ed zańżw a)ący może żądać od wykonawców
wy]aśnień dÓtyczących lleśc] złożońych ofen' NiedoPu9.zaine Fst plowadzen e
ńiędzy Zańaw a]ąc}ń a Wykonawcą nego.jacji dotyczących złÓżonej oferty Óraf' z
zastrzeżenień pkt r4,6 dokońyw'ń e jakieikowiek zmianywiej tleści'

]45 ]eże|l w Ókleśoń'ń teminie wykonawa n]e złoży wymaeany.h p|żęz
zamawiającego ośw adaeń |ub dokuń.ńtów |ub Pelnono.nictw, o których mÓwa w
ań' 25 usta, r uśtawy Plawo z,móweń Pub|i.znych 'bo jeże|i ż]rozy wń^eańe Prz"z
famawiając.gÓ oświadczen a dokuńenty o hórych mowa w art, 25 Uśt r Ustary
zawierające sędy ub wad|iwe pełnomocnictwa, zamawiaią./ wezwie gÓ no ch
złożenia w w'fńacfońyń terń n e' chyba że m mo ich złożen]a ofer,ta wykońawĆy
będzie pod egaćodżuc.ńiU albo kon eĆzne będzie un]eważnien]e postępowań a

14'6' zamaw aiący ńoże także w wyznaczon/m Przez s ebe term]n e weżwać do
f]Óżen]a wy]aśni.ń dotyczących ośw ad.zeń ubdokumentów

r47 zamaw]ający PoPrawia w ofer. e:
ocztwiste omylki pisankie,

ÓcłĄVkte Óńy'k la.hunkowe' f

inne om''łki Po|ega]ące na ńiefgodńoś.j Ó|...y z
niePowodu]ące istotnych zmian w tIeś.]Óleny

' niezMoczniezawiadam a]ąc Ó lyń wykÓńawcę'

walunkami Udziału w Postępowańiu'

którcgo ofei.a została PoPraw ona
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r4,3' zamaw]ająĆywĆe u Uśta en a' cży ofeńa fawiela l2żą.o niską.enę w *osunku
dÓ pżedńiÓlu fańówieńia, fwróci się do wykÓńaw.' Ó udfe]eńie w Ókrcślonyń
terminiewyjaśn eń doty.ząry.h e|en entów ofe|ty mańrych wP'w na wyŚoLość.eńy,

)49, zamaw zjąĆy, a.eniaiąĆ wy]aśn Ćn a' weźmie Pod Uwa3Ę ob ektywne czynn k
W śf.ze8ó|ńÓ<cioszoędńość ńetody wykońań]a fańóweń a' wyb6ń. |ÓN)Ązznia
te.hń cfńe wy]ątkÓwo splf'ające warunki ĘkÓń)Ąvańia fańóweńia dÓśtępńe d|,
wykonawcy' orygj|a|ność p.oiektu \qykonawcy Ómz wPływ pońo.y pub ońei
Udzieonejna podstawje Ódlębnych pżep sów'

r4,ro, zańawiają.y odrżuci ofe ę wykÓnaw.y, który ńić fłÓłl u'aśnień ub jeże
dokonana o.ena u'aśn eń wraz z dÓstar.zon'/m dowodami potwieldzi' że ofeńa
zawiera.ażąco niską ceńęwŚtosunku do pżedniotu żamoweń a'

]4'rr' fańawiają.yodlfu.aofe ę' ]eże :
. jest niezgodna z ustawą]
. Fj lreść nie odPow]ada t.eści

zfaŚtlfrżenlem pkt r4,7 ppkt,]
. jej fożenń stanowi .zyn n euĆfciwej konku'encji w lofumi.niu pĘePsów

o zwa czaniu nleuczc wej konku.encii;
. zawie|a rażąco niską.enęwstosunku do pzedm otu zamówien a]
. została złożona Plzez wykońawcę w}k|uczonego z udziału w PostĘPowan]u

o udz]e|en]e zamówienia Iub niezaprcszonego do 5kładanń ofe.ti
. fawera błqdy w Ób cze.lu cenyj
. wykonawca w telm nie ] dn od dń a dolęczenia zawiadomien a nie zgodził s ę

na pop.awien ieomy 'k i '  o  k t ó re ińÓwa w Pkt r4 '7  PPk i3 ,
. iest n eważńa na PodŚtaw eodrębnych pżepisćw'

r5  LJDz  ELEN E zAMÓw EN A
1|' zafraw]zjący udziei zamówien a wykonawcy' kórego o|eńa odpowada

wśzyłk]m wymaganiom okeśonym wwrrunka.h udzia|U w pośtęPowań u zośta]a
oci ona ]ako najkożystńjĆjśzawÓpżr. u Ó pÓdańe wyżej kryteria Ó.eńyofert

15,2 zanaw]zjący uneważni postępowan e w sytuac]i' gfy wystąPą Pżedank
wŚkazanew ań' 9] ustary PĘwozamówel Pub i.znych' Ponadto zgodnie

z (odeksem cywi|nym zamawiają.y ńÓże także uń eważńić pÓśiępÓwżń ć b.f pÓdżńia

r'3 Niez\,łocznie Po wyboEe najka|4srĄi €)szej o|eny zanaw|'ają.y iednocz.śnie
zawiadoń i wykon awców' któzy złoł|i ofeńy' o:
. wybolze ńajkożyśtńi.Fzej oferty' podając nazwę (fifmd' a bo imię na&]sko

siedz bę a bÓ adles z,m eśzkań a i adleś wykÓńawcy' klólego ofe4ę wyb.ano
uzsadnene iei wybÓi' Óńf nazwy (filmy), a|bo imiona ] nazwiska siedziby
z|bo m ejśĆa żań]eŚflania i adlesy wykonawcóW któ|zy złoży i ofeńy' a także
pUńkta.iĘ przyfnanąoleńom W każdym kryte|ium o.enyotert łąańą pUńkta.jęi

. wykonawcach' ldóry.h ofeńy zosta'ÓdżuĆońe pÓdają. ufasadń enle laklyczne
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! wykońawca.h, którfy zÓsta|] wyk uczenl z Postępowan a o
zamówienia' pÓdając uzasadnienie faktyczne ] P|awne'

r5,4' ogłoŚzenie zawienjąc inlormacF wskazane w Pkt l5'] te|cet PieNszy
zamawaiący  uńeśc i  ńa  5 tÓńe  in terńdowe]  asp ,ka|Ów lce 'p  Ó laz  w mie js .u
pub czń e doslępńyń w swo]ej śiedfibie'

]5'5' Jeżoiwykonawcal którego Ó|e11a foŚtała wyblana' uĆhy|a sę od zawar.a
uffowy w sprawie zamówienia Publicznego' famawa]ąg może wlbGć oleńę
ńajkoŹystń e]sfą lpoślód pofÓśtałych oiert bez przeprowadzańia ich ponowńego
badańia io.eny .hyba że zachodzą pżesłanki unieważ.len a postęPowania'

16'  NFoRMACJE o FoRMALNoŚc|AcH'  JA(  E po!(|NNY zosTAĆ
DOPEINIONE PO VryBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA U]VOWY W
SPRAWIE ZAMOW ENIA PUBLICZNECO

16). zańaw)ający zaw|ze,ńowę w sp4w. zamówen a plb|]cznego f,iezu,łocz|]e
Po wybote ńe]kożFtń e]*e] ofedy' zawadamiając o te.min e podPisan]a umowy
wykonawcę' któ|egoofeńa została ocn]ona jako nąkoŻystnieFza'

r6 2' o miejscu lelminie podP sania umow} zamawiająry powiadomi sybrane8o
wykońawcęodlębńyń pismem ubleeronicznie'

16] zakres śWDdczena wykonawc/ w}nikając) z umowy Fst to^amy f F8Ó
fobowiązanień zewańym w oterc e

r6.4. w P|zyPadku wyboru oleńy Wkonawców wspónie ub]egają.ych siś o
udzie|enie zanów]en]a (konsorcja' spółkic)vine) zamawiający m.że zażądać pżed
fawerc]em umowy w sptwie zamóWienia Plb|icz|Ćgo umÓwy regu u]ą.ej
wśpćłpiacę tych wykońawców, wykońawry wsPólnie ubiegają.y s ę o udzie|enie
z . . ó ' en ' JPo .o s . a :o  d J ' n "odPowed/a ' oł ' / Jd} (o . a . . - ńow}

l 7 'w lVAcA\  A  Da '  1c /Ąr |  /^B /o ' |  . / |  \  A  NA '  Ż .  ILco  w ' .o \ANIA

r7l' w dańyń PÓśtśPÓwan u wn]esieni. zabezPjeczenje na]eżytego Wykonanla
umoul nre lesr w)magane.

r8'r, wfór Uńowy stańÓwizałąĆzn k nl5dowarunków udz ału w PostęPowan]!,
r3'2' w Uzżśadn onych plzypadkach zamawjająry Pżewiduje mÓż wość zńiańy

pÓśtanowień zawań€j umouy w stosunku do ileści oferty, ńa podstawie ktćrc]
dÓkÓnano wyboru wykonawcy. zmńna umos./ może ńaŚtąpić w drÓdfe ańeku' ńa
ufaŚadn ońy wń Óś.kwykÓnawq' Paw|aŻen u zaody P|zezzznaw a)ąceea'

pouczENIE o ŚRoDlAcH ocHRoNY PRAWNE]
'9'r w ninlejszym postępowańiu ń e plzyśług!ją ślodki ochrony pcwnej

P2ew]dzianewP2episach ustawyPlawÓfamów]el pLb|]cfńych

POZOSTATE tNFOpMACIE
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2o'r. Do ŚPraw ńieulegulowańych w vłuńkach udfiafu w PośtęPowańiu aają
zaŚtosowanie PżePisy Ustawy z dnis 29 Śtyonia 2oÓ4 roku Prawo famówień
pub|iąnych (Du. U' ż 2oro .' NI n1| PÓż. J59ż ż póżn. zn':) otaf pżepjsy Kodek'u

2o.2' za|ąeńikańi do ńińiejsfego dokuńentu są|

2) ośwhdaenie o bńku Podstaw do wykueenh
' ZAŁA@N|K wYłĄczN|E DLA wY(oNAvcÓw. BĘoĄcYcH

F|ŻYcf NYM]. oświade.ni.
4) !/ykaz lykońań}ch uŚfug
5) wzórunsy.a dostaly
6) ośwEdae.rco sPehEn J wa'unkowudzafuw PoŚlęPowa.:L

OSOBAMI


