ZP.271.1.5.2021

Biecz, dnia 17.11.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Biecza zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie multimedialnej ekspozycji muzealnej w
turmie ratusza w Bieczu realizowanej w ramach projektu pn. ”Mistrz świętej sprawiedliwości
na karpackich szlakach beskidników Biecz – Bardejów”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA BIECZ
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz
NIP 738-197-38-83 REGON 370440614
tel. 13 4406800, fax. 13 4406802
email: um@biecz.pl, www.biecz.pl
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego
http://przetargi.biecz.pl/
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
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 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 Europejskiego
Funduszu
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
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.
V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie
postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
2. Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami Zapytania na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym
załącznik nr 4 do Zapytania.
3. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty:
a) formularz oferty (załącznik nr 4 do zapytania),
b) formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 5 do zapytania),
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 7 do zapytania)
d) dokument (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów
załączonych do oferty,
e) przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej w
zakresie reprezentacji spółki.
4. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Wszelkie załączniki, które wskazano jako wymagające podpisu lub parafowania, należy złożyć w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
7. W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie w zakresie i
na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic
ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy,
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą
stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które
dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkowało uznaniem oferty za niekompletne.
8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania
tego dokumentu, jeżeli został sporządzony w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę jego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź przez
notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia
notariusza.
9. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie lub składanie wyjaśnień do oferty.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena (ryczałtowa) wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem
VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki i inne
opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
2. Cena winna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności w terminie do 25.11.2021 r. do godz.
11:00
2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta, zostanie
odrzucona.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godz. 11:05 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
IX.INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz przekazywaniu dokumentów lub
oświadczeń
przez
Wykonawcę,
jest
Baza
Konkurencyjności
dostępna
pod
adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem
sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.:
3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie proceduralnym:
Magdalena Lenard, tel. 0-13 4406848, e-mail: magdalena.lenard@biecz.pl
Monika Kiczura-Wójcik, tel. 0-13 4406848, e-mail: monika.kiczura-wojcik@biecz.pl
w zakresie merytorycznym:
Sylwia Dudek, tel. 0-13 4406840, e-mail: sylwia.dudek@biecz.pl
X. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:
1. Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: Kryterium Waga (pkt)
Cena brutto wykonania zamówienia 100 pkt.
2. Sposób oceny ofert: Ocena ofert w kryterium „Cena brutto”, zostanie dokonana według wzoru:
Cena = (Najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena oferty ocenianej) x 100 pkt

W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową wartość, wszyscy otrzymują maksymalną
liczbę w danym kryterium.
3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanym kryterium, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ocenę
w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający
unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie
XI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli
oferty.
2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6.
3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o
wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia
umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku, gdy oferta o najniższej cenie przekracza środki założone w budżecie miasta na realizację
zadania, Zamawiający może przystąpić do negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył ofertę o najniższej
cenie lub może unieważnić postępowanie.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert lub uzupełnienia dokumentów.
XII. 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,
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 możliwość
sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie do dnia
zawarcia umowy i odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt. 6 lit h sekcja 1.1 załącznika nr.
8.1. do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska – Słowacja „Zasady szczegółowe dotyczące
udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów”.
XIV. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u 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”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BIECZ reprezentowana przez
Burmistrza Biecza z siedzibą w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, um@biecz.pl,
b) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych w Gminie Biecz, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem telefonu pod nr 13 4406819 lub poczty elektronicznej na adres:
iodo@biecz.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych,
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem znak ZP.271.1.5.2021 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie
multimedialnej ekspozycji muzealnej w turmie ratusza w Bieczu realizowanej w ramach
projektu pn. ”Mistrz świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników Biecz –
Bardejów”
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy, inne podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono
przetwarzanie danych osobowych;
e) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego oraz
organizacji międzynarodowej;
f) okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od nadanej jej
kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we
władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
Jednocześnie podanie Burmistrzowi Biecza danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Burmistrzowi Biecza;
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) posiada Pani/Pan:
− 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**;
− 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/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
j) 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
oraz e RODO.
_____________________

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
*

XV. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA:
Załącznik nr 1, 2, 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - Formularz ofert
Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

