Katowice, dnia 17.07.2018 r.
MŚ-SW-AG-332-5/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający:

Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji Mobilnego Systemu
Wystawienniczego”

Nr referencyjny:

MŚ-SW-AG-332-5/18

Podstawa prawna:

art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(dalej „ustawy Pzp”)

Tryb udzielania
zamówienia:

zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2018 Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania pn.: „Opracowanie koncepcji Mobilnego
Systemu Wystawienniczego”.
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach zaprasza do złożenia oferty w ww. postępowaniu.
1. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty jest przyrzeczeniem publicznym, w którym Zamawiający zapewnia
nagrodę dla trzech Wykonawców, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert
o których mowa w ust. 9 zaproszenia. Ocenie oraz porównaniu będą podlegały wyłącznie oferty
niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego
postępowania. Nagrodę dla każdego Wykonawcy (maksymalnie trzech) ustalono w wysokości 1000 PLN
brutto bez względu na ilość złożonych prac.
2. Po dokonaniu oceny ofert na podstawie kryteriów o których mowa w ust. 9 zaproszenia, Zamawiający może
zaprosić do negocjacji Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona z zastrzeżeniem zapisów
w ust. 3 pkt 7 zaproszenia. Przedmiotem umowy zawartej po negocjacjach będzie sporządzenie
szczegółowego projektu Mobilnego Systemu Wystawienniczego zaprojektowanego dla Muzeum Śląskiego
w Katowicach w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 oraz opracowanie projektu wykonawczego
(na podstawie zwycięskiej koncepcji), który powinien zawierać niezbędne uzgodnienia oraz opinię
projektowe wynikające z przygotowania dokumentacji oraz wymaganych prawem i przepisami
administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa musi zawierać kosztorys inwestorski, opis przedmiotu zamówienia,
na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac objętych
projektem. W związku z powyższym Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany
do opracowania:
• projektu architektonicznego w wersji elektronicznej;
• dokumentacji wykonawczej w wersji edytowalnej elektronicznej i drukowanej (co najmniej
2 egzemplarze);
• kosztorysu inwestorskiego oraz opisu przedmiotu zamówienia;
• przeprowadzenie minimum 5 wizyt nadzoru autorskiego do dnia zakończenia produkcji Mobilnego
Systemu Wystawienniczego.
3. Przedmiot i forma pracy, którą należy złożyć wraz z ofertą
1) Wykonawca wraz z ofertą przekazuje pracę, która zawiera:
a. opis koncepcji wstępnej Mobilnego Systemu Wystawienniczego (dalej MSW),
b. propozycję zastosowanych środków i materiałów użytych do MSW – format prezentacji wg uznania,
c. informację o szacunkowych kosztach produkcji MSW,
d. ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 2) zawierającą informację na temat wysokości honorarium
za całkowite opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz pełnienia czynności nadzoru
autorskiego dla prac realizowanych na podstawie pracy, wyszczególniając cenę za:
i. opracowanie szczegółowej koncepcji projektu;
ii. opracowanie dokumentacji wykonawczej projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawnie dokumentami branżowymi;
iii. opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
iv. prowadzenie nadzoru autorskiego – przeprowadzenie minimum 5 wizyt na wezwanie
Zamawiającego.
W przypadku w którym Wykonawca składa więcej prac, to dla każdej pracy musi złożyć powyższe
informacje oddzielne i w sposób który umożliwi Zamawiającemu w jednoznaczny sposób przyporządkować
powyższe informacje do danej pracy.
Rozszerzenie do ust. 3 pkt 1) lit. a. i b zaproszenia.
Mobilny System Wystawienniczy powinien dawać możliwość aranżacji w rożnych konfiguracjach przestrzennych.
Główne założenia to modułowość/systemowość z możliwością umieszczenia w systemie tzw. „manual
interactive” - rozwiązanie scenograficzne, które wymusza u zwiedzającego interakcję manualną z danym
elementem jednocześnie będący nośnikiem treści merytorycznych, adaptowalność do wszelakich,
potencjalnych możliwości i warunków ekspozycji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (różne środowisko
ekspozycji). Mobilny System Wystawienniczy jest rozumiany poprzez obiekt lub grupę obiektów tworzących
całość mobilną, łatwą w adaptacji, montażu, użytkowaniu oraz transporcie.
2) MSW powinien zawierać:
a. łatwo zmienną merytorycznie aranżację, wewnątrz systemową zakładającą miejsce dla trzech
wersji językowych w warstwie tekstowej wystawy;
b. opracowany szczegółowy „key visual” zawierający zasady identyfikacji wizualnej oraz typografii;
c. zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi w tym między innymi wilgoć, duże
nasłonecznienie;
d. zabezpieczenia antywandalowe, w tym szczególnie powierzchnię pokrytą powłoką antyspray,
łatwą do przemalowania, umycia;
e. kotwienie;
3) Inne uwagi:
a. MSW powinien być bezpieczną przestrzenią dla zwiedzających w tym dzieci bez opiekunów.
b. MSW powinien być transportowany maksymalnie 1 HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym).
Montaż Systemu odbywać się musi w przeciągu jednego dnia, przy obsłudze maksymalnie
do 4 osób.
c. MSW musi zagwarantować możliwość całorocznego zwiedzania wystawy.

4)

5)

6)
7)

8)

9)

d. MSW musi być wykonane z elementów które w trakcie jego transportu nie mogą ulec zniszczeniu.
e. MSW musi być wykonane z elementów które umożliwią ich bezpieczne magazynowane,
transportowanie i składanie.
f. Czas trwałości MSW szacowany jest na minimum 5 lat ze zmiennym cyklem wystawienniczym
raz na sześć miesięcy.
g. MSW ma gwarantować oświetlenie treści prezentowanych oraz może uwzględniać estetyczne
oświetlenie całości systemu.
h. System powinien umożliwiać dostęp dla osób o różnym sposobie mobilności.
Oceny i weryfikacji ofert dokonuje zespół wskazany przez Dyrektora lub osobę przez niego
upoważnioną (dalej „Dyrektora”), składający się z pracownika, członków komisji, specjalistę ds.
zamówień publicznych oraz przedstawia ocenę ofert do zatwierdzenia Dyrektorowi.
Dopuszcza się możliwość niepodpisania umowy z żadnym Wykonawcą. Nie zawarcie przez
Zamawiającego umowy na wykonanie szczegółowego projektu MSW, nie stanowi dla Wykonawców
podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może zaprosić do negocjacji Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, w celu ustalenia szczegółowego przedmiotu i warunków umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako 2 lub 3, w przypadku:
a. kiedy cena oferty najwyżej ocenionej lub odpowiednio tej, która została oceniona jako 2,
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
i nie może on zwiększyć tej kwoty;
b. kiedy negocjacje z Wykonawcą którego oferta została najwyżej oceniona (lub odpowiednio
którego oferta została oceniona jako 2) nie zakończyły się podpisaniem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy w trakcie negocjacji, aby przy
sporządzaniu szczegółowego projektu MSW uwzględnił on zalecenia do pracy, o ile zostaną one
wskazane.
Wstępny/ogólny harmonogram prac:
a. sierpień 2018 r. – wybór pracowni projektowej oraz podpisanie umowy;
b. sierpień - wrzesień 2018 r. – praca z zespołem oddelegowanym z ramienia Zamawiającego nad
rozwiązaniami technicznymi i wystawienniczymi zakończone opracowaniem projektu
wykonawczego;
c. wrzesień - październik 2018 r. – wybór Wykonawcy na produkcję MSW;
d. październik - listopad 2018 r. – produkcja MSW oraz nadzór autorski;
e. listopad 2018 r.– otwarcie Mobilnego Systemu Wystawienniczego z już zaimplementowaną
pierwszą wystawą.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów dla których Zamawiający określił w niniejszym
zaproszeniu wyłącznie formę pisemną.
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia pisemnie
lub drogą elektroniczną. Wszelką korespondencję listowną lub przekazywaną drogą elektroniczną należy
kierować na adres: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40–205 Katowice, e-mail:
a.grabowska@muzeumslaskie.pl, powołując się na numer referencyjny wskazany w niniejszym
zaproszeniu. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Aleksandra Grabowska,
tel. +48 32 7799 326.

3) UWAGA
Wykonawcy będą zobowiązani zaprezentować złożone prace w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach
przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach, w terminie do 10 dni od ostatecznego terminu składania
ofert (data i godzina zostanie ustalona z wszystkimi Wykonawcami, których oferta nie została
odrzucona). Prezentacja odbędzie się w tym samym terminie dla wszystkich Wykonawców.
Każdy z Wykonawców może uczestniczyć w prezentacjach każdej z prac.
Z ramienia Zamawiającego w prezentacjach weźmie udział komisja oceniająca, która do 5 dni roboczych
sporządzi protokół z prezentacji. Protokół z prezentacji, po zatwierdzeniu przez Dyrektora zostanie
przekazany Wykonawcom, którzy uczestniczyli w prezentacji prac. Wszystkie materiały, które będą
wykorzystywane przez Wykonawcę podczas prezentacji prac, pozostaną w dokumentacji postępowania
u Zamawiającego i zgodnie z zapisem ust. 13 zaproszenia, Zamawiający będzie posiadał prawa autorskie
do przedstawionych prac. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości prezentacji prac
w jednym czasie, prezentacje będą odbywać się w różnych terminach, w których każdy Wykonawca
którego oferta nie została odrzucona może uczestniczyć. Niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny
na prezentacji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub jej nieprzeprowadzenie, będzie
skutkowało odrzuceniem oferty złożonej przez Wykonawcę.
5. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
b. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 6 pkt 2)
zaproszenia;
4) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
7) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
9) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło
do rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w odniesieniu do którego zachodzi co najmniej jedna
z ww. przesłanek. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) O udzielenie zamówienia może się wspólnie ubiegać dwóch lub więcej Wykonawców (np. w formie
konsorcjum, spółek cywilnych). W takim przypadku Zamawiający żąda od podmiotów występujących
wspólnie:
a. udzielenia pełnomocnictwa jednemu z Wykonawców do reprezentowania pozostałych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia;
b. dołączenia do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwa o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a
zaproszenia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) lub umowy.
Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu
tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca musi złożyć w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca wraz z ofertą składa
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do zaproszenia.
Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4
do zaproszenia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w ust. 8 pkt 1) zaproszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - składa Wykonawca należący do grupy kapitałowej.
albo
Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
9. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie ofert, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny oferty
Cena

C

maks. 40 pkt.

Jakość

J

maks. 60 pkt.

Ocena ogólna O = C + J

maks. 100 pkt.

CENA „C”
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C = (C min : C bad ) x 40 pkt.
Gdzie:
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej pracy w kryterium cena;
C min – cena pracy najtańszej ze wszystkich ważnych ofert;
C bad - cena pracy badanej.
JAKOŚĆ „J”
W kryterium „Jakość” punkty zostaną przyznane na podstawie prezentacji przygotowanej przez
Wykonawcę oraz dokumentów o których mowa w ust. 11 pkt 2) zaproszenia:
a. Walory estetyczne: oceniane będzie czy praca posiada rozwiązania estetyczne, tj. wygląd,
zastosowanie materiałów adekwatnych do funkcji i miejsca: 0 - 5 pkt.
b. Oryginalność: oceniane będzie czy praca charakteryzuje się oryginalnością: 0 - 5 pkt.
c. Uniwersalność rozwiązań: oceniane będzie czy zastosowane w pracy rozwiązania są ponadczasowe
i uniwersalne, a także dostosowane do szerokiego grona odbiorców (dzieci, osoby starsze, osoby
niepełnosprawne): 0 - 5 pkt.
d. Odporność zastosowanych rozwiązań: oceniane będzie w jaki sposób zastosowane w pracy
rozwiązania zabezpieczają MSW przed działaniami o charakterze wandalizmu, zniszczenia
oraz warunkami atmosferycznymi podczas prezentacji w przestrzeni, gdzie system będzie
wystawiony na ich oddziaływanie: 0 - 5 pkt.
W przypadku, kiedy praca Wykonawcy w kryterium „Jakość” nie uzyska co najmniej 30 punktów, oferta
Wykonawcy złożona do danej pracy, zostanie odrzucona. Ocena jakościowa zostanie przeprowadzona
przez komisję powołaną przez Dyrektora. Każdy członek komisji dla każdej pracy wypracowuje własną
ocenę w każdym z podkryteriów wymienionych w kryterium „Jakość”. Następnie dla każdej pracy,
członkowie komisji wyciągną średnią arytmetyczną i ilość otrzymanych punktów przeniosą do poniższego
wzoru:
J = (J bad : 20 pkt.) x 60 pkt.
Gdzie:
J – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej pracy w kryterium jakość;
J bad – oznacza ilość punktów uzyskanych przez badaną pracę w kryterium jakość, przyznana przez
komisję.
Zamawiający informuje, iż członkowie komisji przed prezentacją dokonają wstępnej oceny każdej
pracy w celu zweryfikowania czy oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Ocenie będą podlegały
wyłącznie oferty, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez jej wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. Wykonawca, kalkulując cenę
oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu
oraz wszystkich załącznikach do niego. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług

oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2) Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością
do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia
finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
3) W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
wyliczona wartość oferty winna być traktowana jako brutto. Kwota wynagrodzenia brutto podana
w ofercie zastanie wówczas pomniejszona o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia
społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami.
4) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując przedmiot
zamówienia, którego świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość
bez kwoty podatku.
11. Opis sposobu przygotowywania oferty
1) Wykonawca składa wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do zaproszenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie zapewniającej
czytelność jej treści oraz złożyć pod rygorem nieważności - wyłącznie w formie pisemnej. Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia dla każdej pracy odrębną ofertę. Wykonawca jest zobowiązany
do jednoznacznego przypisania formularza oferty do danej pracy.
2) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a. opis koncepcji wstępnej MSW,
b. propozycję zastosowanych środków i materiałów użytych do MSW,
c. informację o szacunkowych kosztach produkcji MSW,
d. inne dokumenty prezentujące wizualną reprezentację składanej koncepcji w celu przyznania
punktów w kryterium „Jakość”.
Powyższe dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej lub graficznej. Wykonawca składając
dokumenty w formie elektronicznej musi przekazać je na nośniku CD lub DVD lub USB w następujących
formatach pdf, doc, .docx, .rtf,.xps, .odt., jpg, avi, mpg, wmv lub innych, które można otworzyć
za pomocą darmowych aplikacji działających na systemie operacyjnym Windows 10 PRO
(64-bit).Wykonawca składając dokumenty w formie graficznej musi przekazać je w formie papierowej.
3) Dokumenty o których mowa w ust. 8 zaproszenia;
4) Dokumenty o których mowa w ust. 7 pkt 1) zaproszenia (jeżeli dotyczy);
5) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Wykonawca jest zobowiązany złożyć
Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza,
chyba że umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wynika z danych rejestrowych
podmiotu, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Oferta wraz z dołączonymi do niej oświadczeniami winna być podpisana własnoręcznym podpisem przez
osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą
reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały
lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa. Podpis winien zostać złożony w sposób umożliwiający
identyfikację składającej go osoby (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska

lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Wszelkie dopiski, zmiany i skreślenia dokonane w celu
poprawienia własnej pomyłki w dokumentach muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w ust. 11 zaproszenia, opatrzoną nazwą i adresem
Wykonawcy należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA w postępowaniu nr MŚ-SW-AG-332-5/18
pn.: „Opracowanie koncepcji
Mobilnego Systemu Wystawienniczego”
Nie otwierać przed dniem 17 sierpnia 2018 r., godz. 10:30
2) Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać (za pośrednictwem poczty tradycyjnej/poczty kurierskiej)
do Zamawiającego na adres: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1,
40-205 Katowice, budynek administracyjny, 2 piętro, pokój nr A.2.10 (biuro podawcze), w terminie
do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00.
OFERTY ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
3) W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko
i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.
4) Otwarcie złożonych do ww. terminu ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30 w Muzeum
Śląskim w Katowicach, przy ul. T. Dobrowolskiego 1, sala edukacyjna F (p-3. 1.21.) poziom -3, budynek
główny.
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny zawarte w ofertach.
13. Prawa autorskie
Z chwilą złożenia oferty Wykonawca, przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do utworów, o których mowa w ust. 11 pkt 2) zaproszenia na polach eksploatacji wskazanych w ofercie.
14. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
−
Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
−
Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
−
pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
−
członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe ogólnie
dostępnym, właściwy rejestrze – KRS)
dalej łącznie „Pani/Pana”
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1,
40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl;

3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe, w zakresie złożenia ofert w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, natomiast
w zakresie realizacji ewentualnej umowy zawartej w wyniku wyboru Pana/Pani oferty przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją tej umowy, jak również art. 6 ust. 1
lit. c RODO;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
informacja zgodnie z zapisami niniejszego zaproszenia;
6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) podanie przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących, jest związane
z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podanie danych
jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować odrzucenie oferty;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pana:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże w przypadku
Wykonawców którzy złożyli oferty skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z zakresem zmian przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2
do Zaproszenia do złożenia oferty oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z art. 13 lub 14
RODO. W celu zapewnienia że Wykonawca wypełnił ww. wymagane obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej (osób fizycznych), której dane zostały przekazane
Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz
z ofertą oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia zawiera ust. 3 pkt 3 Formularza ofertowego (Załącznik nr 2
do Zaproszenia).
15. Pozostałe informacje
1) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem przez
Wykonawców oferty.
2) Zamawiający najpierw dokonuje badania czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu a następnie przystąpi
do badania i oceny ofert. Podczas prezentacji prac Zamawiający dokona ostatecznej oceny jakościowej
i następnie dokona oceny i porównania ofert oraz nagrodzi trzech Wykonawców, którzy uzyskali
najwyższą ilość punktów o których mowa w ust. 9 zaproszenia. Zamawiający informuje, iż do oceny
trzech najlepszych ofert, będzie prał pod uwagę wyłącznie jedną najwyżej ocenioną pracę danego
Wykonawcy.

3) W przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:
a) uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
c) negocjacje z Wykonawcą którego oferta została najwyżej oceniona nie zakończyły się podpisaniem
umowy
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji Wykonawcę, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a których uzupełnienie nie będzie prowadziło
do istotnych zmian w treści oferty Wykonawcy, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne
lub będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
5) Zamawiający poinformuje o ocenie oraz porównaniu ofert, Wykonawców, którzy złożyli oferty.
6) Jeżeli umowę będzie podpisywał pełnomocnik a z dokumentów załączonych do oferty nie wynika,
iż pełnomocnik posiada uprawnienie do podpisania umowy, Wykonawca przed podpisaniem umowy
będzie zobowiązany złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
7) Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym
zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym przypadku, w którym
jest to powodowane interesem Zamawiającego, bez podawania szczegółowego uzasadnienia.
Zatwierdzone przez
Alicję Knast
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Załączniki do zaproszenia:
1)
2)
3)
4)

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr

1
2
3
4

Postanowienia umowy
Formularz oferty
Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór

Załącznik nr 2 Formularz oferty

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Zamawiający:

Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji Mobilnego Systemu
Wystawienniczego”

Nr referencyjny:

MŚ-SW-AG-332-5/18

Podstawa prawna:

art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Tryb udzielania
zamówienia:

zaproszenie do złożenia oferty

Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
ulica: ........................................ kod i miejscowość: ..................................................
NIP .......................................... REGON...................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
...........................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym:.................................................,
tel.: ................................. e-mail: ……………………….……………………………………….
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia, składam
następującą ofertę:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za:

Lp.

Nazwa

1.

Opracowanie szczegółowej koncepcji projektu

2.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej projektu wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawnie dokumentami branżowymi

Cena
netto

3.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przedmiotu
zamówienia

4.

Nadzór autorski

Razem netto (PLN):

VAT 23% (jeżeli dotyczy)

Razem brutto (PLN):

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Szacunkowy koszt produkcji MSW wg pracy wyniesie …………………………. PLN brutto.
4. Oświadczam, że:
1) zapoznałam(-em) się z treścią zaproszenia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłam(-em) konieczne
informacje do przygotowania oferty,
2) w przypadku wyboru mojej oferty, uważam się za związaną(-ego) niniejszą ofertą na czas zawarty
w zaproszeniu,
3) wypełniłam(-em) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam(-em) w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,2
4) autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów załączonych do niniejszej oferty nie są w żaden
sposób ograniczone, a ich przeniesienie na rzecz Zamawiającego nie będzie w żaden sposób naruszać
praw osób trzecich.. Oświadczam, iż nieodpłatnie przenoszę na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do utworów, objętych niniejszą ofertą, tj. utworów o których mowa w ust. 11 pkt 2)
zaproszenia do składania ofert na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, w tym w formie audiobooków i e-booków;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą
sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
c. w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie lub wpisanie: „nie dotyczy”).

i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5) Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w utworach, w tym skrótów, cięć, przemontowań,
tłumaczeń, modyfikowania całości lub pojedynczych fragmentów utworów, ich korekty, przeróbek,
zmian i adaptacji oraz łączenia całości i fragmentów z innymi utworami.
6) Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przenosi na Zamawiającego
prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów – w zakresie obejmującym dowolne
opracowanie utworów (w tym tłumaczeń, zmian, przeróbek, skrótów, adaptacji, łączenia z innymi
utworami i kontynuacji) oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 5 powyżej.
7) Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji utworów bez ograniczeń terytorialnych, w kraju
i za granicą - przez cały czas trwania praw autorskich oraz do rozporządzania prawami autorskimi
na rzecz osób trzecich, w tym do udzielania licencji na korzystanie z utworów.
5. Do
1)
2)
3)

niniejszego Formularza ofertowego dołączam:
opis koncepcji wstępnej Mobilnego Systemu Wystawienniczego
propozycję zastosowanych środków i materiałów użytych do MSW
dokumenty prezentujące wizualną reprezentację składanej koncepcji w celu przyznania punktów
w kryterium „Jakość”
4) ……………………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………………

.................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji Mobilnego Systemu
Wystawienniczego”

Nr referencyjny:

MŚ-SW-AG-332-5/18

Podstawa prawna:

art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
ulica: ....................................... kod i miejscowość: ...................................................

Ubiegając się o ww. zamówienie publiczne informuję o tym, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

..............................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

UWAGA:
Niniejsza informacja składana jest jedynie przez Wykonawcę, który nie przynależy do grupy kapitałowej.
W przypadku, kiedy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest zamiast niniejszego dokumentu,
złożyć listę podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załącznik nr 4 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji Mobilnego Systemu
Wystawienniczego”

Nr referencyjny:

MŚ-SW-AG-332-5/18

Podstawa prawna:

art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
ulica: ....................................... kod i miejscowość: ...................................................

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przesłanek zdefiniowanych w zaproszeniu do składania ofert dotyczącym ww. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

