
 

Zamówienie o nazwie: 

Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS 

nr sprawy: ZE. 7 .POiŚ. . 6 

 

 

realizowane jest w ramach projektu  

"Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS" 

Nr identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0052/16 

 

 

w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

z Funduszu Spójności, 

oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, 

w tym adaptacja do zmian klimatu  

działanie .  Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. 
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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27788-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kudowa-Zdrój: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2017/S 017-027788

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Park Narodowy Gór Stołowych
Słoneczna 31
Kudowa-Zdrój
57-350
Polska
Osoba do kontaktów: Park Narodowy Gór Stołowych
Tel.:  +48 748661436
E-mail: pngs@pngs.com.pl 
Faks:  +48 748662097
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pngs.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pngs.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS.
Numer referencyjny: ZE.371.POiŚ.1.2016

II.1.2) Główny kod CPV
79950000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:pngs@pngs.com.pl
http://pngs.com.pl
www.pngs.com.pl
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Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 948 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79930000
32322000
32321200
30200000
32342410
42961000
48000000
72212520
92110000
92312000
32353000
31000000
51110000
39154000
72212190

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31A, 57-350 Kudowa Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS
obejmująca następujące prace:,
A. Opracowanie i realizacja treści merytorycznych (wraz z projektem wykonawczym)
B. Licencje i prawa autorskie
C. Przygotowanie wersji obcojęzycznych: angielska, czeska i niemiecka – tłumaczenia
D. Wykonanie scenografii ekspozycji
E. Dostawa sprzętu multimedialnego oraz audioguide
F. Promocja projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzenie okresu gwarancji z 5 na 6 lat / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzenie gwarancji o zapewnienie nieodpłatnych dostaw materiałów
eksploatacyjnych wyszczególnionych w SIWZ / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Walory aranżacji wystawy / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Jakość aplikacji interaktywnej i kontentu multimedialnego / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 948 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0052/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/
UE, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem lub JEDZ.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert – jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć
wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy PZP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność ekonomiczną w wysokości
nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/
UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a. co najmniej 2 zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu multimedialnej ekspozycji lub wystawy
(np. muzealnej) w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie prac wykończeniowych i instalacyjnych
(instalacje elektryczne, teleinformatyczne, klimatyzacyjne, dostawa sprzętu multimedialnego, w tym 20
stanowisk interaktywnych) obejmujące każdorazowo powierzchnię nie mniejszą niż 250 m2, o wartości każdego
zamówienia nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto;
b. co najmniej 2 zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu multimedialnej ekspozycji lub wystawy (np.
muzealnej) w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie prac związanych z realizacją scenografii (w tym
dekoracji i elementów przestrzennych) obejmujących każdorazowo powierzchnię nie mniejszą niż 250 m2, o
wartości każdego z zamówień nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto;
c. co najmniej 2 zadania, w których zakres wchodziło każdorazowo opracowanie projektu wykonawczego
ekspozycji zawierającego szczegółowe rysunki techniczne stanowisk i eksponatów ich rozmieszczenie
w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, kolorystykę, specyfikację materiałową, opisy funkcjonowania
eksponatów interaktywnych, schematy instalacji elektrycznych i informatycznych eksponatów i stanowisk, a
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także projekty elementów multimedialnych stanowisk zawierające projekty graficzne ekranów oraz szczegółowe
scenariusze funkcjonowania prezentacji multimedialnych, a także opisy systemów sterowania, monitorowania,
zarządzania treścią, obejmującej powierzchnię nie mniejszą niż 250 m2, a wartość każdego z zamówień
wyniosła nie mniej niż 100 000 PLN brutto;
d. co najmniej 2 zadania, w zakres których wchodziło każdorazowo wykonanie kontentów multimedialnych o
łącznej wartości wykonanego kontentu multimedialnego nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto (sumaryczna
wartość prac dla wszystkich wykazanych zamówień); (jako kontent multimedialny rozumie się treści (produkty)
multimedialne takie jak: filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne, zawartość
przewodników typu audioguide itp.).
Wykazywane przez wykonawców doświadczenie nie może się powtarzać – Zamawiający wymaga wykazania
się odrębnym doświadczeniem (realizacją zadania) dla każdego z warunków.
Wykonawca spełni warunek kwalifikacji zawodowych, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a. Kierownik Projektu: osoba która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była
odpowiedzialna za kierowanie procesem przygotowania oraz realizacji co najmniej 2 projektów dotyczących
stałych multimedialnych ekspozycji lub wystaw przy czym wartość każdego z projektów wynosiła co najmniej 1
500 000 PLN brutto;
b. Kierownik ds. produkcji kontentu multimedialnego: osoba, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert kierowała realizacją co najmniej 2 kontentów multimedialnych o łącznej wartości
kontentów multimedialnych nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto; (jako kontent multimedialny rozumie się treści
(produkty) multimedialne takie jak: filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne,
zawartość przewodników typu audioguide Itp.)
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji i III.1.3) kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty,
jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – Część V ust. 2 pkt 3
Część VI SIWZ, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego: www.pngs.com.pl.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ dostępnym
wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

www.pngs.com.pl


Dz.U./S S17
25/01/2017
27788-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 8

25/01/2017 S17
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 8

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój
Sala audiowizualna – pokój nr 6.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Publiczne otwarcie ofert. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Na stronie internetowej Zamawiającego wraz z ogłoszeniem została zamieszczona Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z formularzem oferty oraz formularzami załączników do oferty. Oferta oraz
pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz przewiduje się wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
3) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
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4) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w Części VI SIWZ dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej
Zamawiającego.
5) Uwaga do sekcji IV.2.6) Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w Sekcji
V. 2. 6) podano 2 miesiące (od ustalonej daty składania ofert);
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp;
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8) Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w
dniu podpisania Umowy. Wartość zabezpieczenia wynosi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
9) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt
tysięcy zł).
10) Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
Odwołania składać można w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

