
Al{rd.nil sztuk PĘknych w K.towicrch

Zn!k rtnrT: ASP-DAT-ZP-l &201I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
zAMówIENIA
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sFqffbła ŃdnFh \nńró{ 2ń6!i.ii!

NAzwA (FIRMA) oRAz ADRES zAlllAwlAJĄcEGo
Akadenia sztuk Pięknych w KabwicaĆh

t' TRYB UDztELENlA zAMówlENt^
Pośępoq2ric pnsadfore Ęd'e 1r q.-bi.: prcltĘ! li.ognlieol.go

lr. o?ts PRZEDMIoTU zAMÓlllENtA
2.l łżedńiorcm aówimia je$ doŚaw! spŹęfu kompulerowego do Alademii sftuk

Pięłn]th s'Katosicach zgodrie z qm.smimi zamwiljącego okEślonymi N snv'

]'2 zoa$'iający dopugz sł|ad&ie ofeń częścios}th' 8d2iĆ cześć (żdeić ) stalovi :

I T.o.r: Dosllw.Zsb\lj\'komputcr$rchPc'ake$rióq
kompulercqTch. skafu o@ d'vteIr |Ńrcsych.

wśpó|Óy slowuik zlmówi.ń: 3o2] 3]00.8
2 Tcbit Dostlwa seNera r.sz)n wirtulnych.

wŚpó|by s|oslikzlbó{icń: 48822000.ó

3 T.orr: Do'rat d)skó\r 2e$ręra'ch.
lł'pó|'y Ślowlikz.Eós'icń: 30234l0&9

2.] szĆćeóloq opis tcnlt! @ówimia sbowi za]ącaik ff l i 2'

]'.l zanasiojący nic ptzsidujc D'boru ńajlorzysftićj!4j ofefly z aśosowi@ aukcji

2'5 ZamJqia]qc) nie pŹeq|dJje mo/||V!)(i aq ąrciJ uńoq) ńńo*ej

2'6 Zma{iający nić dopuz.a Ślładda ofcn włietÓ*lch'

2'? ż:,masiający ni. Prcwiduje udzielmia móM€ń @pćłńiljących'

tll. TERMIN WYKoNANIA ZAMóW|ENIA
3' l Z.nórvi.nic nui bs1!ć zealibume rv |cńi!ie:

. l,| dni od daly udzieleńi. mó*i€nia'

tv' sPosóBPoRozUMtEwANIA
4.1 w!4!i.niadoryczace Sp(ylikacji

z acho*mim zsad olcślonFh

slĘ zAMAwIAJĄcEco z wY(oNAwcAMI
klotnycn warurłów zmówienia ldfielme będą
\r usu$ić Pń$0 zmówień Publiceyct (.n- 38)'

J ] u nnel9F Poqępolelu $ geu( E osliadczmia' $nioŚki' zświadcknio'

ć+./ \<|-



4.1

aviadomicnia o@ in.omacje f'ńiwidjąpy i vyk@arcy p*kmją flk.D
|ub drogą .|.khonic!q'

w pŹĘldtu oświadcrcń. \Tioskó*', as'adomień lub inforucji p'*k.fyweycb
fałldlubdo8aclektonichąkudafu ŚlboBżądoicdrugiej ni.e|o.ai €
pot}ieńa f.tl iclt otz}mmia'

wybńny spoŚób pu elraz}a"nia ośłiadcz9ń' Mjosków, awiadomiĆń oEf infomrcji
iie noż. o8miuć łoorurcncji: anłyc dopŃcza]na j.st foma piscmla.
f aMeżcni.m s)ją&óN pB\idziantch w uŚtaui.'

osoĘ uPBŃnioną do konlattu f w'lonawcMi w zak.sie pmc€duńlnyń

s'ć!fu 4n isbuli łńŃe,fu wlńtr
oii sd PięLird I xlosiui

Es. artlr Olrz.wrki st. refeEfl ds. adfrinistBcyjno - @bnicaych

..ńail: aol9s3li@óp'kalot\ic..pl

l!r: 0.12/ 251-89-67

5,1

wARlJNKt UDZIALU w PosTĘPowANIU

o udzielenic fmó*ienia mo8ą ubierać 3ię Ękorauly' ldóży slelnilją w.runki

a) PoŚiadańia lpńMioi do N'l'kon}avd! okRślon.j &islsltroś.i |ub cfymoś.i. j.żcl
pŹePisy pBM na}lldają obosiąfek ich poŚiadeią

b) Po9iadeia wiedzy i doświadczenia,
o Dyśponołeia odpowicdnin lo'cncjllcm lechlicłym ore osobŃi zdoln}mi do

\rykonei! móNieni.'
d) $tucjie\onomica.j i fiffiqej.

okJeślońe w oglosaniu o amówieliu ininiejsEj slvz'

wsz's) wylon.\q ubiegljący się o udŹiĆlmie dówimia ńu2Ą z|ożyć:
ośłitdącli. o gp€lniuiu slru.tós' !.lżirfu ł p6Ępo*..io (wg toru o*Ę.lolego
s zalącznlku nr 8 do J|M)' a pońadto w stosulu do udmia l i 2 Nykeńć
spelnienie NduŃóY okrcślonych $ pkl 6' l w ratępujący sposób :

Lp, ot'|J spoŚobu oceny sP€| ania Dokun.Dty potwi€.dzljące
sp.ln|tri. w!rulków ldzi u

dZ



vllrff|Eja Lbhyń smŃów fu{knh
.m]is'!tPięb'.h'R!b\i*t

t' z.mołi.jący M.' iż w!'kon.B'
posiad. ko *aa dÓ lTkoM.i.
mówicnia *ieda i doś{iadcfcnic.

. trlkażś odpovicdńio. iż .alcżyc'.

l. wykr .lloouycn dB..w
y olGi€ oslllli€h 3 ht Pued
ppl}avm teńiN skład&ia ofeń'
F jeżeli ok'cŚ pfowat]zenia dżialaliości
jesl łról9y w tyn ok€sie'
Polvj€dajqp' syko.aj.' co najmiej

3 lal pzed upb\rch leminu suadeia 6d ad. E | : 2 dcew konputoiw
oteń' a jeżeli olFs plo\adfĆnia p vatości, co ńajfuiej l00'0o0 PLN
pżialalności jeŚ króŃfy . N l}m okresicl Fóżdgz.Eg!'
E.e!rip!!!Ł

Ź doslttr! koDpll.rótr' o \doś.i. co
najmni.j 100-fl)0 PLN Lltdr z dorl.w.

2 dollls 5 €m(ró* n!tz'n
łhu|n'cb o sMoś.i' co n'jmiej
l0000PLNk.żd.zdBr.n.

.d zad' nr 2| 2 doslaw sr*dów
inatzlr wirtulnych o wlności, co
Ejmj.j | 0'000 PLN t'żd' f nich'

wykz wińien zostać dolączony do
pfeĄ, na dru}u lub wg ddlu
slŹnowĘcego '|.ai} Dr ,r

P. Referc..j. i4ub opiric/ lrrurokolr
pdbiot |!b irń. dokun.nty
lotwierd'.ją.ć na|ełre ł}kon.dic
'wyloD'cę w qytżi€' o klór'T
ńot ryż€j. a dla dosbs' Ujętycn

ueż€li wykonawca poi.ga n! wi.dzy
i doiwi.dcaniu imych podmiotów
v to}iej syltji j6t &bosią2Ź!y
ldoMdńić zMawiającebu. iż Ędzb
idyspo.owal żŚobMi nigzbędnymi do
Fealiacji mówieńa' B żcż.!óliości
!żedslawiając w t}m celu piscrue
abowiązni. tych podmjotów do
pddmia mu do d'spoącji niąbędiych
36obó\ m olcś korzystania ż nich
Pzy rykomiu zmówicnia,

PRZESLANI wYxtUczENrA tlYxoNAwcÓw
L p' w}konosc} Ubie8aJący sieozmotrieni.

brck t'od]t'r do s'k|ue..i. ich f Ń5t



sFfibj. Ńbulh fn*Ń fuńd
.niis'!lPięrn)dłRrbst&i

z powodu .i.spelnienia walu.lów o kórych ńoła w an'

zsldni. f M' 24 6' l z pos&!sńi. o ud'n.oi. fbiyi ia

|) ł}koDu.ół, hóŹy qq& i ś,|ddę. ft \}koNj{
a'snni' |ub *lkonujs j. ńina|.4ti.' jcb|i s,]od. b er']a
lNi.'dmr offiai.m *du' [d. lFwn6nilo się v okśi. ]

Ii) BkoniffóĘ z kóri doy nn!}hjłcy młi@l albo
q}!.*i.dzi!| uńo{ę l spEyi. fuówi.iia plb|icb.go albo
odno]| od unÓwy v spnłi. zmós i.r h pub]ic'.go' z połodu
oko|i.aotci, a tlón rykon'łca poios] odpowi.dzia|nolć' jehli
lozwiĄz'ic i|bo *}?o{i.dzni. uńotr.y !lb. od ąpi.iie od ni.j
nEllpilo { oksi. ] l6t pu d *e4.ńm podlpołmią a fuośó
nica.'liew.n.gd znei.nia vio!|! @ mjnihj 5% łańości

2) \.kMkó*. w fuunra do l|óotń dłmo nrvidlję lu!
kóotl' up'dlość odoldc z Ę'ą&io "}tmrvów. 

kóra p.
€lolaio upad|ol.i awli lad alwidd.Dy prłllrEn)n
polbołi.ni.m sąd\ j.bli uldld nj. pr*id!j. apoloi.ni2
\i.ny.nt pż.. IirTid&ję mają*u uPldĘoi

3) Ękonrrcór'' kóą urecają z uisxz.ńi.m pod.lłós. .pbt ltb
skhd.k ń! ub!Źpi..z. a spolsn. |ub zdlovobą z 

"'ą'ki.mpŹnadków sdy uysk'li oni pŹś!]dfhn. p6sm no|nj.ni.'
odrccxiic' mzlożnn m nty u |cglych P|lhoś.L |ub wstrŹJtmj. ł
olol.i tr}](oneń d..yzji s'aołcgo oiglN|

r) o$by fia.nq kóE pńtrÓno.nr lkuno 2 pmnępśNo
pdp.lnion.łfłiązrazPojĘpó{ani.moud'j.l.ni.Zmówiai4

lnMm o!.b $łoują.'ti pdĘ
u oblńą pBlrpfu p@icro łldo*kr\ pdępso
pfuk!'śba'purfldMpci$koobdowi3o$odmzh!|Ń

niją'ltos!.h' a 'rlż a F6lipn\o Ś|łbore lub pE'!p.M
ud*lu ł fo$nizołmej gfopi. a|bo fwiłz|t! n4ąc}tb ń ..|u
pop.|ni.ni. pn6l$5Na |ub P6Ępnu lkdbowgo!

5) Jpó|ki j.wne. kóry.h łsŃ|ni|i pńvono.ifu sk;ao a
pr4Ś$nwo pÓp.h oE w diąfru , poślpoł'nj.m o ldfie]eli.
ańósi.niq pfslępsŃo p*ciwko pru*on oób łykodując}.|]

$ko atudowkk!, p*nrinwo
P*Lupś{q ptrnęplŃo pŹciwko obrelNi golpod'Mn! luh
iii. pEd?pślo popelr ol ! ..|u o'ągiĘ.ir koEy{.i
m.jq ory.h. ! btn z p..sl('ólwo *.ńoł. |!b p'aĘpNo
ud,i.|u ł bĘdiffij gNPi. ']bo *ił'lŃ niją.yth m el!
pop.liioi. pEnlpsz |ub p.!c(Pj\. *.ńoł.€!:

ó) śŃ||i p'futią hó'ach pfuń |!b .flmka uŹ4d!
ó ptr{.pŃo Pop.li'm. s Ai4zh !

ponępo{8ii.ń o udŹjelede anóNi.ni!. p*ślpfu pftił|(o
Elvom 6ób rykorują.y.h pn.9 mbkołą pzenęp!Ń.
p'4c'q|J {rcdohD\r ptr{epluo P'4|'pfi a' PPgĘp\Nt

gospÓdł.am! ]ub inrc preśęp'N.
ki nrj{roqrh a 'tu L

Daj(pJ9o !uóos. |'b ptrneplqo !&il|J q ó'F'iDWe
PoP.hrcirpldqso]ub

n lń[' rońUd'!o( lW 9ó||' \ommd)roboł.cyii.' borrh
F{dffiń'. l||ao a plzdęxM

pop.h'on.t,t'ł^afP.q.'.\Jn

PŹłon o.ob ĘrmuJt(h P*l

/;-/



seqynki! bdnrlh weilóv aEóstiń

pr:.kup6lw.'puśłPóNopnn'Ńroobd@3d9.dftżmu|ub
poP.h'oT q (l Ół'ą3bis.ń |oąki

ma,ł|ot$|' ' '!r4 b pBnlpaq
udzńlu s argadjfoł.n.] grupig a|bo złiązku mjących m cc|u
p.p.łniciicpŹŚr'N!|ubpzn9psnY!*trboEego;

ą mbl pEun.' kóqth uĘdlj@eo q|mł. o8mu a..łdają..lo
Pń\dńci|Gś|'lao

pnłon o3ób wykoNjący.h pffę arobl\owl, pżsępn*o peiwko
śódo*iś]q p6Ęp3Ńo pŹ.kup{wa. pmnępsŃo pl8iwko
obtovi g6Dodfa llb ]in. prx|ep.'!o p.p.l.iol. w cć|u
6'-1!liśi. \ff.rl nrją&oĘtĘ d
|ó p6Ępn$o udzi']! v d!'.no\'mj ppi. bo łivro
ńają.xh M @lU po!.h'i.ni. pz.$pślBa lub pŹnęPił!

o, pod'rio'J żbiÓ'ove' qob!. hoq.
d Zńolr l i !  ńd

ńiotó* rbi@Ńtb a dnv u brcniom

9Ł!4!ar!!
qi!i!d!zr!!E
$' f.łE3ie d' 2,ł

!c!.1--!&2 r!!!c!ry

v)tom"m mGi r}t!Źć' if s Jolunku do nigo b.rł jś
pod$ł do t*l[&nń z po3'ę!.\ań B po&bwie M' s' ,'l Ń'

v nosunku do kólyń olłdo |ikNideft lJb klólyth upldłość
oBlo5bŃ' z B'ą'rim ĘkÓmsTótr' klóźy !. oglsaiu
upadloki ż{tli Ńhd ZMiEdDny pn*lnmym
FsboaEni.m sĄóq jlb|i urbd ńi. DEłidUj. Bporojair
li.4-.i.|i pm. |ik*idi.j{ m.jąltu lpadh.o

7.l wrtońwca ł akBic oktcllolyb ł sit jBt zobowiv'Iy ']'kuć. ni€ .óź!i.i niż
nr dzień *|.d.ni| of.ń' !r'.hi.!i€ $.fukóil o litóry.h oo*. a .ń. !2 !.t 1l oru
bnt pod't.w do w}'klu@!i. z po*odu b|ń!.bi.ni. a.nńkó{' o klóry.h noB.

7': .,cżeIi NykoMvca na siedzibę |ub nicj$ eicszkfuio poz tery,tolim RKzPosPolilej
Polskiej' fu i6t dol.u€ńló{' \\FidiÓn'ch:

W pozycji : kb.lj : sldada dokmc lub doku.nty $}slayione w kBju' w kóĘm no
sicdziĘ llb oiejŚŃ Źmiey}ania, potwierdz.jące odpowiednio' żc :
ńic otlanÓ icao likuidacii dni nie ollosbno uDadlości. wvslawione nic wcz€śniei niż
ó foicsiecr Dr4d uohTeń lemió! śłladańi' o..ń'

7'] .'eżeli B'ni.jscu zmi*zł$ia |ub rY kaju' w klóDT wylronswca M si.dziĘ lub mĘsĆ
amieszk&i!. nie Nydaje Śię dokunc ós'N]'mi.nionych pos1żej' Atępuje się j€



st4l$i! lbbr.h s.ne!ó$ fulidń

dokumenGB asieEjącyn ośqi.dcfenie zlożonc pŹ.d no|aris&ń, v|aścił1T
sĄ4Ó*]m, adninisltacyj.yn albo ot8meń Śmoządu aN'odoslgo lub gosp.dsćzego

niąscazmicszkeia osoby lub rńju, w kórym wykona{ca foa ŚiedziĘ lub miejscc

7.4 v pŹPadku [ą'pliwoś.i, co do lEści dolucnfu zlożoncgÓ pżcz wykońawcę nając.go
sicdziĘ lub micjscĆ fmieszłdia poz lerylorim R!' zeałiający moż z*tócić 9ię

do Nlaś.i{rch o'gfuó{' odposj.dnio micjsa zmi€gł&ia o$by lub kaju.
N l(tljrym wykonN'a ma siertzibę llb mieiŚcć mieszI(mia f slioskiffi o udzi€lcni.
niczbędnych in |omacj i d otyczących PŹedlożonegÓ dokuńenfu'

7'5 JeŻlli N!kona$!ą są podrnioq $ slępujące $spjhi. Gń|kł c}N'l'Ą końśoEjm) b:

Rr.r( Dodśt.w dołvkluczenia - ousi uyk&ać łiźdy z podnioróv vy!Ępujłcych wlpó|nie

7'6 W) tonlsty biotący \spó|ńie udzill lv pos|ępovmiu GŃIt' c'łiln4 ton$rcjM. ' ' ' ):
ńuszĄ uslanowić pelnomocnilo do !.pleEnlowlnia ich w pÓŚĘpoweiu aIbo
reprcćnto$'fuio \l postępoweiu i a\'acia unoBy w splawi€ dówienia publicaćgo
(!€Iromocniclso ńti być dolączoic do ofedy)' zana$iljący Doże żąd.ć pad a$eieo
Umo*l w sprłvi. fuówicria Publicaego' lmouy rcgulującej wsńłplaĘ tych

7'7 Nic moeą 2łÓhć seodzi.lnie oĘbnlj of€ny. pod rygoM odrzuccnia tali.j o&Ity
pońosfą solidańą odpoNicdzialrość za nieslkonlnie |ub nienależylB ł}kondie
pŹJszl.eo zmówie.ia o@ a MieŚienie zab.zPiKmi' n.]eaa.Bo vykoMnia

7 8 ofcńę wykofuwcy łfł]ucrcnceo laajc się f! odmconą zm.wiający awiadomi
rósno.^śnie wykomsców o Bykllcaniu z Postępowmią pod.jąc urud.i.nie faktyca€

' DIaMe. z 6tŹeżcn.cn ań. 92 ust' l Dłl j'

8'I w l|osunku do ztd!tri! ńr 2l '} vadium nicjc{ q}ńó!Mc

3'l wsi !!|.o doadoia !r l ofcńamui być abe]?is@nas€diun wsysoloś.i:
2 9]2.00 2l (slowńis: d\E l}siące dziewięćsĆl lEydfieści d*! 00/l00 z]),

3,] \'diuń na|ezr Mi€ść pż.d up]rav.ń leninu skladeia oten wadit Miesionc
$ innej fomie niż ńcnięha nll€ł żoą\ć:
. w fomi! oryeim|u w Dzialc Finmsowo - ](skrosyn . żńajdującym się na P'neże

budynku pŹyul' RaciboGki.j 37 Katowicrch pokój tr0l2'
:'dącając ró\rocześnie do ofen':

. łsebkopię dokmcÓfu polłic'daną z zsodność 2 oryginałem

c\ trfucja apła|' $żdium PoBima być bćzsadńko\la i Pt.lm M pi€B* admh'

8.'ł $ adium moz b'ć wnosfońc s jedncj lub ki|ku !6tępujących fońach:
a) pieniądŹu pżćlew.ń !a rachuek banłoBl Zamlwiające8o| BóI ooŚpodestwa KJajÓwcso



sFJdlln *bh}ł fu /łŃioi!
ńii shl Ę*'!h s Kfu io.b

oddzia] w Kalovicach' Nr 5ł r 130 109l 0003 904ż 9'20 0003 - a d c 'oż€dl w.diln *
|ri .omi. pfzyjblj. lif dtĘ n?bs u trodl{ós !' ńchu!.k z.D.siijt.ęo:
b) polęcaniach bÓkosfch |ub poĘczeniacb spółdzielczycb tóy oszzędnościoso
k.d'1osej. w I}T że porę.unic l(^y jest a{sfe poręcEniem piĆniężrym;
c) e\Mcjach barrorychr

d) głEocjacb ube2pi.cenios5'ch;
e) póĘcz.ni'ch udŹi.|&rh P@z podmiol!' o hórych now w{ń. 6b Bt. 5 pk 2 unały 2
dnia 9litopada 2000 l o UnvoEÓiu Polskiej A8.ncji Roeoju PŹedsiębiorczÓś.i (Dz. U' Nr

9 FoRMA SKLADANIA Do(UMENTÓw

9'l Dokń.nty wimy być Źloae $ ory8iM|e lub topii poiBi'dc&nej a zgodmść
Ź oryeinalem P@z wykonaEę. W pŹypadkq gdy żIożona p@z wykona{cę kopia
dokucntujeś niŃz,lelna lub budfi sqtpliwości@ doj€j pBwdziwości' zdawiający
moż€ ade pu.dloże.ia o4giM|u lub not{i.]ni. pośsiadczo'ej kopii dokMĆofu'

9.2 Dokmenty spożądane w języku obc'n sq składbe Me z ttMfenicn no ję7'k polŚki'

9'] w pPypadku w'konarvcó*' wsPólnie ubiegających Śię o udzietcnić @óMenia oE
s' pr4padłu podhiolów, co do których wykoMsc! poIega ńa ich wicdŹ'
i dośŃadcrniu kopie dolmcnló\ł dol'czqpych odpowi.dńjo vykono9cy lub t'ch
podmiotóN śą pośsiadczm€ u żgodność z orygiml.ń puz wykonawcę Iub

10' WYMAGANIA zAMAwlAJĄcEGo

lo'|oferoŃant asn'me.t ń!5i sp.lniać, co najnni €j Dinim.lne ryńagmia opisc pżez
Zalasiljące8o. w związku z lyn zeawiający ł!nag!' aby do oferty wykÓnawca
doląc4| qFlniony 'J&!4dl.Ą'opt t.mtu unófuicnte" (u|ł@ik !r l do 3ltz),
8dfie v'łooa\ra sinien micścić opis ofcrw&ego soĄT€nlu' a rv s&zegótności
p.dać lyp - nodel ofeloqmeso splzęfu $lu rc s!.cyf|kacją tecblicaą podespo]ów'

lo'2 żlamarYi.jący Nymoga PonadtÓ:. fłożenia 
"lpolnion€8o 

oświldczeńi!. iż o|crolsy sprzęr odpowilda nońom
($g a|ł@ikr nr 7 do d@)

! ab} wykona$a Udfi€lil zMawiającmu'
36 n]icsĘca.j gwdmcji'

na dct5rcbly 3pżę|' co Mjnniej

r1, OPIS SPOSOBU PRZYCOTOWANIA OFERTY
ll l wykonosca mÓżc zIożyć tylko j.dną o|cnę'

] l 'lfmawiający ńG pŹ$riduje eolu kosŹół udzi.lu w poslępowaiu'

l l,joferla lru zc Śtdo$iąc)mi jej inleBmlńą śfdć alącaitti powinńa b']ć
spoŹądana pfuz vykonawcę ściśle w.dfug posleosi.ń ńiniÓjsz.j sp.cynl@ji'

l I ''l of.ń. l'osinm być sporżłrzo!. r edlu! szon fom!|.a oleńy shÓsiąego

ć,..-7



l l '6zalea się, lby wszys&ie apisme strcly oteńy W z alącznikui byly kolcjno
ponunrerowanc i zlącb.c w sposób 1Baly olu na każdej strcni€ podPiŚńe prEz osobę
(o$by] uplastione do skl.deia ośNiadcań woIi {'iDicniu wykoMwcy' pż' cz}t co
Mjmnnj M picssej i oslalni.j slrooic Óf.ńy podpiŚ (lodpisy) był opa|.zońy
pieczęcią imiemą vykon.\q. Pozosbl. Śony mo84 b}ć pamfoM.'

l l 7 wsfelłic poplawlł lub zmiany s rkścic ol.edy ńuzą być parafowee pwz osoĘ
(o$b') podphu]ą ę Ólen( iop".Źono ddaml |ch dokońmń

l l '8 lvrko..ł.. jest obo.'iv'.r n skuć w of.nie e?'ś.i uDówie .' kró.'ch
n-} kon.lic ,.oi.d !oBi.r4'ć podlyko!.Bcoń.

sF'iki! bo'Ą ó {mdoł ,sósi.ii!

żolłeni|r nr 3 do lini€jgoj sp.cylił'.ji, z€lącaik nr r Ś4owi ide8ralną

l l '5 ofena mBi b''ć napisa w je4'ku !o|iłim, ńa konput.B. nBs4'oie do pisja lub
rę.aiedluBopi*ńbąlźni.n]lralntm.re6tm'

l l 9 wykońlwc0 zmiesTa o|Ćńe *'kopercic ohacmnej n&wą i ad!€*m zlmawiająceBo
oE opkdlych N nalępujący sPosób:

..ofeńa B Donasę spu ęu końp!t.o\!go do Aładenii sftuk Piękn}th s' Katoqicach
NlE oT\llER^c pŹc'l 25.l|.20l1r'3od2. l0:15 "'

I | ' l0 Ńa \ eM{IŹnej kopcrci. n!|e'-)' podać nuwę i adr€Ś wykonascy' by możlivić z@t
iie on\ aficj ofeńy w pż'padtu dosulc&nid jej zaMwiającemu po rcmińe'

I l ' I l \\ -\ konaNc. noże slrN.dzić him) llb s}@fać zlożoną ple 3icbi. o&Ę
vlącznie pPed temincn Śkladmia of.ń i pod weu!łiem. że pŹed upl'Ą@ lego
lemińu zmrasiający ollzyna piś|nnc powiadonićńio o wproładz€niu zmie lub
\Tcofani! ofeńy' Powiadonienie lo musi być opism. w sposób wsł@y ł pki,
10.10 ore dodatlo\o oznMne slo\ri ,ZMIANA lub.wYcoFANIE.

l l ' l 2 z@aNiając' odŹuci ol.nę, jeżeli i\'slą!ią okoliczności sśkaae w an' 89 Bl' ]
usla\'1 PE"o fmóMcń Publica'Ych (Dz U' z 2010 r' Nr l 13' poz' 759, z póa'

|2. lsToTxE FosTANow|EMA UMo\ła
l2I htohe poslanowi€nia umoły okreś|a łzó. umo'y:

l 2.2zmaBiając' pŹe*id!j. óo'i{ość dokon..i. isloby.h znit. Zstń.j
UDo$! q' slosulta do kści oferq'. na podstawi.' klórcj dolomo $TboN vttoMsy

a) rvysokości *Tn!grod2eńi3. w pŹ'!adk! hidy stawki podatk! vAT.
I odniesimiu do lej cfęści {rnallodćnją hólcj żńifua dolyczy.

b] (.mińu Ealiaji pŹedniolu bó$irnia. pef okts .óMy olśesosi li1uńia
pŹ6zkody' ed' jćŚt ona spo\'odosM .6ĘpŚt@ń Wdnimych okolichości
oicaleaych rc sfory wytÓ.a*ly.



.m]isn!|Pięb'.h\(&si@i

d Ćżęici Ófebsm€8o sortym.nlu' w ptĘ.dku 8dy w okFsie od 'oż€!ia ofeńy
do rc'].zcji adei. ńod.l/'}p/\reja r24daia mf€rw.8o P%z
w*ona\.ę &ś'ie \'a!ofd! z obot! |ub ńie jcst dosĘpny na rynlu,
w pŹ}padku qfsl&icńia \$' okolicaości w'*o@!ta ałiadoni Ó tyn
niąNlocaie zmsiojąceeo i aor.ruj. z@'wiającemu nod€VĄ?/s€Rję
spzęlu o Ódpo\MedliÓ \-T^z] śh pa@.rach' * aj @€j coi€ ofńoMj'

Nan'lieb dolomia nian, o ttóĘ'ch mo$z B.)żej Fś zło-nie Miosku p!Ę s|.oĘ
ln|c]uJJcą m'eę a\EEjaca' opi: ploFoz)cji n'e. uAadnicde ni o@ /rod.

13. MlEJscE t TDRMIN SKŁADAN|A oFERT
l]l of€ńy na]ełskladać u zamałiająccgo ł budyńtu pży u|. RlciboBkioj 3?'40-074

w Kato\Yicach. *' Dziale Adninislrdc no - 'I'cchnicznym i zmóMeń Publicmych
pokój nfro0dodnia 25'I|.20l !r' do Bodz' 10:00.

|].2 o|erty olŹymmc pżcz Zoas'iającero po up|ywie teminu skladmia olerry m$fuĄ
zwócone wykoMłcon bcz ich ot$ioruiE

l ].] 7ffasiający ÓNoŹy ofeńy q obccnoś.i
$dniu !5.1r .20 l rĘogodz.  l0| l5 'w
\r KaloNicacb, Sala SeMtu.

wyłonaqcóu lóży zchcąpŹybyć
bldynk! pŹy ul' Reiboskiej 37ao.07a

I.T. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

l.l' l ccm pos im b!ć s}ńżoM * zlolych pokkicn z douadmśdą do dNsn miej*

l.|'] Do ceny neno wytoMrwa dodaj. podolet vAT' zaha{iający Ędzi€ ł'kozyś'aul
sprzęL Ó|rcślony N Śi\f' lv cc|..h .dulo.'jn'ch' rcalizo\@y.h pŹez Ucu lnię,

lv .viązku z pońYŁzym {ob.c dollivy lpuęlut puy klóryD m.jduje się
adnotacja 0% vAT ltlcży lioloł.ć 0% ltrskt pod.iku vAr zgod.io z ań' 83
!śt.l pkt 26 ' Ult.wy2d!i.ll Elrcd 2004r' o poddtk! od lostń* i uŚług
(DzU. Nr 5'ł ooz' 535 2 póź!. 2n').

l4'] cena podana w ofercie Powinoo obcjnrołać wśŹystkie niezbędńe kosżt' fwiązane
z rcalizcją pŹedmiolu zoówieui! z uwz8lędnionicm wszys&ich kosŹów dosla*y,
oplat i podalków' z8odnic z plzcpis.mi oboviąfującyni w dniu sporząd.nia of€Ity'

l.l'.l Rozlicania międfy zmawiająctn a w'kona{cą będą prcs?d@ne v wa]ucie

15. 15' I(RYTERJA oRAz sPosóB ocENY oFERT
l '' l zmaŃajaJ'Y Ędzie oceniał of€ń' \tdlu! ńastępując}ch łrIćńó$:

óŁ./



15'2 Punkty pŹyaawre a ponae s p|1 l 5, l kłtńa będE ljczone rYcdfus naslępującycb

Liczba punkó\r = ( cmin coi) x lo0 x s?ga

. cnin . najÓiżŹ ĆĆE społód sszys&ich ofen

. cof cena podfla ś ofcrcie

l5,] PÓ dÓkonaniu oceny PUft9! Ćzlonkós Konisji Pat&gowej dol.onujących oceny
zosllną zsumowrc' sma uvs*a)'ch puŃtórv sho$ić będzie końcową occnę dmej

l j''1 w loku dokonyNmia badmia i ocen) ofeń zamaNiający możr Ądać ldzie|e^ia pżez
wykonaNcę s}jaśnień teści zlożonrcl pŹez niecÓ Ófeń.

ló. |6. UDZIELENIE zAMówIENrA

l6.l Zana}'ający Ud7ie|i zafoówienia vykonawcy, klóiego o|ena odpowiada wszyslkin
s1rmagmiom okreśIony'm w niniejszcj sp*yl]kacji hlotnych waJunlóq zmósienia
' zoŚal3 ÓĆeniona jako najkozyshiejsza ! Óp ciu o pr4jęle kr'1erim oceny ofeń.

] ó'2 zaDawiając' uievaźni Foslępo*anie rv s}1urcjij gdy sTslą)ią pŹ€slonti wŚk2he
wań' 9] uŚawr PIaBo zamówień PDblicayĆh (Df' U' z 2010r' Nr l 13, poz.759.

]'jió] Niczwlocznie po lv'boŹc najkÓż'slliejsrej ofeńy zmasiając' jednocześnic
aNiadmia l)'kona\'cówj klóŹy zlołli ofeńy. o:

a) Ębo.ze najkozystniejsćj ofeĄv. podając Ódwę (nmę) a]bo imię
i MrvlskÓ, siedzibę albo micjsce zmies^dia i adres $fkonawcy. którego o|eĘ łfbrano'
uasadnienie jej v1bom orż n@ł} (fimy) albo iniom i n@iską siedziby a]bo mi.jsca
zfoieszkfuia i adrcsy s!kÓnałcó*' ' któŹy z]ożyli Ófeny W 2e sncs.zenien i
poróMmien flozonycb Ófeny, a Ilkże puŃtację pŹyaMą ofeEntom w kryeriun oeny
ofert i lączną punltacjęi

b) q}*olaMrch, klórych ofĆny zoŚaly odacone' podając uEadnieńe faklvcae i praMe]
c) vTkonaMach' któŹy zostali Ęłluczeni 2 losĘToRmia o udzielenie amówietria' podając

uasadńienie faklych€ i pnMq
d] tenride. po któlego upl'vie unova moż być alarla'

ló,4 oglośzenie zawieĘjąc€ iÓfomacje ]vskane w pkt ] 6'] ppkt !) zmawiający Mieści
ia strcnie iDtenetowcj wM',No kalowice'Dl o@ N niejscu publicaie dośępnyh

l6'5 Jcżeli wykona\ca. kóEgo ofcńa zoslala sfblfua. ucbyla sia od as'@ia umołf
N sprawle za!óWcnia publichego zoawiający morc wybrŃ ofenę najkolzyshiejszą

,ź/--/



spoś!ód po2ostałych ofen' b€f pŹeproNadzdia ich ponoMcj ocmy. chyba że
a.hÓdfąpŹes|mki do ulies2Źnieniapostęposeia,

r'. WyMAGANLADoTYczĄcEz^BEzPlEczENrANAlEzYTEco wYKoNANl^

] 7' l wykonaNca zobowiĄżmy jeŚ Mieśi zabczpiccr.i€ należyl.gÓ łykolfuia uowy
w slsokości l0 % c.ny ofeńowej'

l7'2 zlbczPiaaie moż. byó Mo%rc \edlu8 $}boru wykonlwy w jed'.j lub w H|lo

b) poĘczeniach ban}o$lch lub polęcz.ńkch sŃIdzi.lcrcj ka' osz€4dnościowo
*red}1o*!j, f l'Jh żc zobołi €anic kasyjeslzwsz. zobowivei €m pieniężnym|

c) Bwamcjeh bdnkowych;
d)Bwamc jachubczpieczeniow).-chi
.) poĘcaiach udfic|mych pŻć2 podńiotu' o kó.ych now w €n. 6b uL 5 Pk 2

!sla\\y z dnia 9 liśopada 2000r' o utsoftniu Po|skiej Agdji Ro^lju
PŹeGiębiorczości'

l 7.] labezpiecu enie wńosŹone s pńniądzu wykonałca sdŃo pfulćwen Da lachurÓk
blnkoĘ vskazany Pż€z ffraNiająsgo' tj' Banl cosPoda6twa l('ajoweeo oddzill
N ktoricacn Nr 54 l l30 r09r 0003 90'12 9?ż0 0003

l7.r J.ż€li abezpisańic sri.siono \ pićniądzu' zuasiający p.AhoMjejc na
opreńlowó'fi fuhuńtu hsnkos}ń' zmaMljący zM.a zb.zPiŃZni. Mi.siore
w pi.nĘda z od$tkmi s)ajlGjącymi z unowy mnun}u b!.loB€gÓ, m kórym bylo
ono pŹ€bołlwoe' pomniejgone o kosŹ proBadzenia lego ńcbunlu o@ prcwizji
ban]oqtj a pĘclew pieniędzy na lachun.l bBlkoł1 wykonawcy'

l7'5\\' lElcie BliżĆji moBT wyto.awa może dokoMć ni&y fomy zb€zpi.cania Óa
jcdĘ llb kilka fom, o hó.ycn no\5 \'pkl l7.2 . Zmi&a fomt Źb€zpicanio j.st
do\onJalea 2 achowd'.m ciąglości ab.zpiŃaia i bez mni.js&nia j€eo wy$kości'

l7'óZamawiający mca zbłpieczenie w t.minic ]0 dni od dni. $yIomia zdówienia
i uhania prczzamlwiająccso fanależycie\Tkonme'

l7'7K*ola pozosu{iona na abezpiercnic lo*czó z t}'lulu lękojmi a wdy nic more
l'Źctncać j0 % {}$kości abe4ieczeńił

l7'8K$olĄ o któcj mowa * pkl l7.7. j.$ z"fuoa nie Ńai.j njż w 15 dliu po upl)sie
okrcsu ętojmi r Wdy'

l8' |E. PoUczENl[ o śRoDKAcIl ocHRoNY PRAWNEJ

stńł4ja indlrń rdnlós ńj@h

l8' l s'odki ochmny pnNlcj Pz}sługlją \\j łonaKy' a brż€ iEmu podnio'ołj' j.ż.li ma
|ub nia] ińercs w uyŚtfiiu dmego zanółienia oŹ poniós| lub nÓ* poni.ść sztodę



rv NFiku nmszenia pfuf fanawiająlego pŹęisów ust.*y PEW z@óqi.ó

l8.2 odNołoie puyŚługuj€ łylącaie wobÓc czyńności:
a) opin sposobu dokon}Nfuia ocoy sp€liridia łdlnłów udzialu w postępo*&iuj
b) Ę|\luśen'd odqo|ując.Eo u ponę'osmi. o udzi.l.fu. móW.nia
d odŹucĆńia o|eńy odwołująccgo'

I 8'] odwoleic poyimo wskurnvać cz}mość lub ai.cheie czymości famawiając.go.
hóej euca sk ni€zEodrcść z pŹepimi sl!s! PraNo zlmówiń Publ'.aych'
a$ieńć ^vięzł€ pżedsllwj.nić eulóv' olGś|ać żąd.nie ou Bkaz'$2ć
oko|iaości falrlycae i praM. @adniają@ Mi$ieni€ odwolfuh'

st'fikj!Ńfuxh \Ń d$iq|

l 8'4 odwoIanie ĘoŚi się w Śposób i w leminŃh okfślonych y an' l80 i nót' !Ślasy Plawo
zańó$ień Publica}.h'

l8'5 Na oŹazcnie K'ajowej lzby odwolawczej sltonot olr uceshikom poslępownia
odsol."lego Pr4sluguje skaĘa do sądu, s}.Ęę M6i 5ię|
!) do sądu okęgowego właściłeeo d|o siedziby zah.wńjącego,
b) a pośrcdnicl*€m Ptsrc$ KEjoNej |zby odrcbw@j { leminie 7 .lri od dnia

do4cz.nia ofu cf enia Knjo"lj lzby odvolagcz.j' prasyła.iąc j.d'ocf cś.ie j.j
odpig pż{iwnikowi sk&gi' zIożenic skegi w pl.cówcc Pocaosej ÓpoatoE
publica.go jśt óMofuh€ z jcj s 6idim'

t9. 19. INNE

Do spńs' nicuręllovmych s' nini€jsrcj sFcy|ikeji Istoby.h wfuków z.nó*ienia n.ją
zaŚosowejc pŹepisy uśa*! z dnia 29 s|ycaia 2004 rcku Plaso Zmówień Publicaych (Dz,
U' 2 20l0. Nt I l3' poŁ 759' z Ńźn. a')
/a|ącznikmi do niriejgEo dokm.nlx sąi

Nr

zALĄczNlK NR l sz.fc8óloq opt fuówi.nia

zALĄczNlKNR2oDi9lŃhniczn) 9.MńńasfFwifulnJch

wzór olerty na us|u8i - .omulfz of.rty

wyk& sll@n&ych doŚtaw

ZALACZNIK NR t DOTYCZY WYL4CZNIE OSOB FIZYCZ|{YCH
oświadcre.ic w ż.la€siÓ ań' 24 !sl' l okt 2 ustlw

ossiadęłi.' i2 pżedniol fuó$reni. odpowi.da nomoń

ośs'iad@i. o ś!.|niaiu trtunló$ udfiału w postępo*eiu

ossildcrnić o brałU pod{as doŃ}k]ucz€nio

,z
1-2"'- " - "r-


