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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-17756-79228

79228

Powstaje w kontekście naboru
PLSK.01.01.00-IP.01-00-FMP/16 - Mistrz świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników Biecz
– Bardejów

Tytuł

Mistrz świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach
beskidników Biecz – Bardejów
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie
pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, w zakresie:
2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku :
a) zmiany w zakresie terminu realizacji, w przypadku braku możliwości lub znacznie utrudnionej realizacji
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego
b) w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. kataklizmy, epidemie lub inne czynniki zewnętrzne
i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy
i termin realizacji. Za działanie siły wyższej, którą ze względu na zaistniałą w dacie zawarcia
umowy Strony uznają również epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującym chorobę
COVID-19 (dalej „COVID-19”), która została określona mianem pandemii przez Światową
Organizację Zdrowia z tym zastrzeżeniem, że tylko w przypadku, gdy będzie ona miała
bezpośredni wpływ na działalność Stron np. w taki sposób, że strona nie będzie mogła świadczyć
swoich usług, lub wykonywać prac z powodu wydania zarządzeń, decyzji przez władze
państwowe lub w przypadku ograniczeń w dostępności personelu na skutek zachorowań lub
odbywania kwarantanny. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać
przesunięty o ilość dni opóźnienia spowodowanych tą sytuacją,
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2.2. Pozostałych zmian w przypadku :
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwośćsporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-17
1. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2. Zał. nr 2a
3. Zał. nr 2b
4. Zał. nr 2c
5. Zał. nr 3
6. Zał. nr 5 Formularz asortymentowo - cenowy
7. Zał. nr 7 Oświadczenie
8. Zapytanie ofertowe
9. Zał. nr 4 Formularz oferty
10. Zał. nr 6 Istotne postanowienia umowne

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-11-17

2021-11-17

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-11-25 11:00:00

2021-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Biecz
ul. Rynek 1
38-340 Biecz
NIP: 7381973883
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Osoby do kontaktu
Magdalena Lenard
tel.: 13-4406848
e-mail: magdalena.lenard@biecz.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Wykonanie multimedialnej ekspozycji muzealnej
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną
poniżej kwoty 130 000 złotych netto.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z zapisami
załącznika nr. 8 .1. do Podręcznika beneﬁcjenta Programu Interreg Polska – Słowacja „Zasady
szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneﬁcjentów”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie multimedialnej ekspozycji muzealnej w turmie ratusza
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w Bieczu realizowanej w ramach projektu pn. ”Mistrz świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach
beskidników Biecz – Bardejów”
2. Zadanie współﬁnansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska – Słowacja Oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego obszaru pogranicza.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz wykonanie elementów wystawy
multimedialnej, która zostanie udostępniona w turmie katowskiej bieckiego ratusza. Obiekt ten
wpisany jest do rejestru zabytków, turma znajduje się w przyziemiu, występuje tam duża wilgotność
oraz niska temperatura. Sprzęty elektroniczne oraz zastosowane rozwiązania w tym zakresie muszą
uwzględniać te czynniki.
Celem zamówienia jest aranżacja nowej, stałej wystawy multimedialnej w skład której będą wchodziły
elementy opisane w załączniku nr 1 do zapytania, które rozmieszczone i zamontowane zostaną
zgodnie z lokalizacją przedstawioną na rzutach pomieszczeń stanowiących załącznik nr 2 a, 2 b oraz
2 c (hologram) do zapytania.
Na potrzeby wystawy opracowana została dokumentacja instalacji elektrycznej, która zostanie
wykonana na podstawie odrębnej umowy przez Zamawiającego - projekt instalacji stanowi załącznik
nr 3 do zapytania zawiera wzory proponowanych opraw oświetleniowych zaakceptowanych przez
konserwatora zabytków. Zamawiający dostarczy także nagranie lektorskie w wersji polskiej oraz ﬁlm
animowany, które stanowią część wystawy.
4. Dodatkowe wymagania:
Wykonawca zobowiązany będzie do :
- przeprowadzenia rozruchu urządzeń technicznych, multimedialnych i zainstalowanych systemów
wystawy,
- wgrania treści multimedialnej do zainstalowanych urządzeń, przeprowadzenia prób i uzyskania
ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
- przeszkolenia pracowników (2 osób) w zakresie urządzeń technicznych, multimedialnych,
zainstalowanych systemów oraz z obsługi sprzętów elektronicznych,
- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, certyﬁkatów, zaświadczeń, instrukcji
obsługi poszczególnych urządzeń i wyposażenia aranżacji wystawy.
5. Kody CPV:
32322000-6 Urządzenia multimedialne
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
39294100-1 Artykuły informacyjne i promocyjne
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Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

małopolskie

Powiat

Gmina

gorlicki

Biecz

Miejscowość
Biecz

Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31

Opis
Termin realizacji zamówienia.

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena 100 pkt.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-11-17 - data opublikowania
-> 2021-11-25 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-12-31 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (D...
-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / Postępowanie nie podlega przepisom ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (D...

