Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Oznaczenie sprawy: MŚ-JRP-KC-332-5/2014

Katowice, dn. 03.12.2014r.

Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, al. W . Korfantego 3, 40-005 Katowice

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej re-aranżacji wystaw stałych: Malarstwo
polskie od 1800 do 1945 roku, Sztuka polska po 1945 roku, Plastyka nieprofesjonalna oraz Śląska
Sztuka Sakralna, realizowanych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach”**)

(nazwa zadania)
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) W propozycji cenowej należy podać:
- nazwę i adres Wykonawcy/Wykonawców
- całkowity koszt wykonania zamówienia (netto i brutto)/brutto*)
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30.12.2014 r.
4. Przy wyborze propozycji cenowej do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1/ cena 100%
5. Termin związania Wykonawcy złożoną propozycją cenową: 30 dni.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pzp
spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalającego na realizację zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:
dwie koncepcje/projekty aranżacji wystaw muzealnych.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o
Oświadczenie i „Wykaz wykonanych usług” (Załączniki Nr 1A/oświadczenie oraz 1B/wykaz) jak
również w oparciu o dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych
w „Wykazie”).
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje Architektem – posiadający wykształcenie wyższe,

uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń oraz doświadczenie w opracowaniu
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej:
dwóch koncepcji/projektów aranżacji wystaw muzealnych.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o
Oświadczenia oraz „Wykaz osób” dołączone do oferty (Załącznik Nr 1A/oświadczenie, 1C/wykaz osób)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.
1) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1
– 4 ustawy PZP (w formie oryginału - Załącznik Nr 1A do ZAPROSZENIA)
„Wykaz wykonanych usług” (Załącznik Nr Załącznik Nr 1B do ZAPROSZENIA) wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że usługi wymienione w „Wykazie” zostały wykonane należycie.
„Wykaz osób” (Załącznik Nr 1C do ZAPROSZENIA).

7. Wykonawca składając propozycję cenową, składa:
1) wypełniony Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru – w oryginale: dokument
podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu;
2) aktualny dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego (wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania „propozycji cenowej” w oryginale lub opatrzony
pieczęcią „za zgodność z oryginałem”), tj. na przykład odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku gdy Umowę będzie
podpisywała osoba nieuprawniona do reprezentacji podmiotu, Wykonawca przesyła również
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa;
3) postanowienia pkt 2 powyżej nie dotyczą osoby fizycznej nie prowadzącej działalności
gospodarczej.
8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto propozycji cenowej z uwzględnieniem
wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz
wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności
prawidłowego podatku VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę w propozycji cenowej jest
obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wówczas cena brutto
propozycji cenowej = cenie netto.

*) wskazać właściwe
**) jeśli dotyczy - należy wskazać inne wymagane dokumenty (np. kosztorys, referencje, wykazy,
licencje, koncesje)
9. Miejsce i termin złożenia przez wykonawcę propozycji cenowej.
Propozycję cenową opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy należy złożyć osobiście lub przesłać (za
pośrednictwem poczty tradycyjnej/poczty kurierskiej) do Zamawiającego na adres: Muzeum Śląskie,
al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, Sekretariat – I piętro w terminie do dnia 09.12.2014r. do
godziny 12:00.
PROPOZYCJE CENOWE ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

10. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych.
Otwarcie złożonych do ww. terminu propozycji cenowych nastąpi w dniu 09.12.2014r. o godz.

12:15, w Muzeum Śląskim w Katowicach, przy al. W. Korfantego 3, piętro I – Sekretariat.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Wykonawcami jest: Kamila Cieśla, nr tel.: 501250165;
12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1) Po poprawieniu przez Zamawiającego ewentualnych omyłek rachunkowych i wyborze
najkorzystniejszej propozycji cenowej, Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawców
zaproszonych do złożenia propozycji cenowych/zamieści informację o wyborze*) na stronie
internetowej Zamawiającego: BIP – zakładka/zamówienia do 14 tys. euro, wskazując wybranego
Wykonawcę i zaoferowaną przez niego cenę zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) W terminie do 5 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o wyborze/od dnia przekazania
Wykonawcom informacji o wyborze*), nastąpi zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą
na warunkach określonych we wzorze umowy (w Załączniku nr 3 do Zaproszenia).
3) W sprawach zawarcia umowy należy kontaktować się z osobą wskazaną w pkt 11 Zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem przez
Wykonawców propozycji cenowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn,
co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego wykonawcy wobec zamawiającego.
Propozycja cenowa oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty winny być podpisane
w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis
składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią
imienną).
Propozycje cenowe nie spełniające wymogów formalnych (w szczególności: brak
wymaganego dokumentu/dokumentów, dokumenty bez podpisu, dokumenty podpisane
przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji podmiotu, a nie zawierające stosownego
Pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, dokumenty złożone w nieprawidłowej formie),
dokumenty nie potwierdzające spełniania warunków wskazanych w pkt. 6 niniejszego
Zaproszenia - podlegają odrzuceniu.
Załączniki do Zaproszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy i Zaproszenia
2. Wzór formularza propozycji cenowej.
3. Wzór Umowy.
4. Załącznik Nr1A/Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik Nr 1B/Wykaz wykonanych usług w postępowaniu
6. Załącznik Nr 1C/Wykaz osób w postępowaniu

W dniu 03.12.2014 r. zatwierdziła
Alicja Knast
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Muzeum Śląskie
al. W. Korfantego 3
40-005 Katowice

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie
„ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..”*
(nazwa zadania)

1. Oferuję wykonanie zamówienia będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia wskazanego w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, za kwotę w wysokości:
Netto: …………………………….*) zł (słownie: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………/100)*)
Podatek VAT ……… % tj. ………….. zł *)
Brutto: …………………………….*) zł (słownie: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………/100)*
2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do …………………………………….*).
3. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej propozycji cenowej zobowiązuję się do zawarcia
umowy na ww. warunkach cenowych, w terminie wskazanym powyżej w ust. 2, oraz
na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
4. Oświadczam, iż wskazana wyżej cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje
wszelkie koszty wykonania zamówienia.

Miejscowość ..........................................................................dnia .......................... roku.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Wykonawcy/
Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu lub pełnomocnika bądź podpis i
pieczęć w przypadku gdy podpis jest/ podpisy są nieczytelne)

*) jeżeli dotyczy

Załącznik Nr1A/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
na zadanie:

„Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej re-aranżacji wystaw stałych:
Malarstwo polskie od 1800 do 1945 roku, Sztuka polska po 1945 roku, Plastyka
nieprofesjonalna oraz Śląska Sztuka Sakralna, realizowanych w nowej siedzibie
Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

MŚ-JRP-KC-332-5/2014

ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM ŚLĄSKIE , al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice.
WYKONAWCA/CY:
Nazwa/y Wykonawcy/ów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres/y Wykonawcy/ów –
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………...........................................................
Tel. - ................................................; fax - ...............................................................................
OŚWIADCZAM/Y, ŻE: składając ofertę w przetargu nieograniczonym na ww. zadane, spełniam/my
warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

Miejscowość…………………………….................................................. dnia ...................2014 roku.

L.p.

Nazwa/y
Wykonawcy/
ów

Imię i nazwisko
osoby /osób
upoważnionej/
ych do podpisania
oświadczenia
w imieniu
Wykonawcy/ów
podać czytelnie

Podpis/y osoby/ osób
upoważnionej/ych do
podpisania
oświadczenia
w imieniu
Wykonawcy/ów

Pieczęć/cie Wykonawcy/
ów

Załącznik Nr 1B/ Wykaz wykonanych usług w postępowaniu na zadanie:

„Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej re-aranżacji wystaw stałych:
Malarstwo polskie od 1800 do 1945 roku, Sztuka polska po 1945 roku, Plastyka
nieprofesjonalna oraz Śląska Sztuka Sakralna, realizowanych w nowej siedzibie
Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

MŚ-JRP-KC-332-5/2014

ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM ŚLĄSKIE , al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice.
WYKONAWCA/CY:
Nazwa/y Wykonawcy/ów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres/y Wykonawcy/ów –
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………...........................................................
Tel. - ................................................; fax - ...............................................................................

Lp.

Przedmiot usługi

Data
wykonania
usługi
(dd/mm/rr)

1.
…

Nazwa odbiorcy
wykonanej
usługi

Dokument
potwierdzający
należyte
wykonanie
usługi
(Nr strony
w ofercie)

Załącznik Nr 1C/Wykaz osób w postępowaniu na zadanie:

„Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej re-aranżacji wystaw stałych:
Malarstwo polskie od 1800 do 1945 roku, Sztuka polska po 1945 roku, Plastyka
nieprofesjonalna oraz Śląska Sztuka Sakralna, realizowanych w nowej siedzibie
Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

MŚ-JRP-KC-332-5/2014

ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM ŚLĄSKIE , al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice.
WYKONAWCA/CY:
Nazwa/y Wykonawcy/ów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres/y Wykonawcy/ów –
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………...........................................................
Tel. - ................................................; fax - ...............................................................................

Lp.

1.

Imię i Nazwisko

Informacje dotyczące doświadczenia
zawodowego i wykształcenia niezbędnego
do wykonania przedmiotu umowy

Rodzaj i nr uprawnień

