TCKIS.02.2014

Trzebnica 06.03.2014
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa
TRZEBNICKIE CENTRUM KULTURY I
SPORTU

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Mateusz Stanisz

Adres
ul. Prusicka 12

Kod pocztowy
55-100

Miejscowość
Trzebnica

Województwo
dolnośląskie

Telefon
Faks
/ 071 / 312 09 47
/ 071 / 312 09 47 w.255
2) Adres, pod którym można uzyskać SIWZ , dodatkowe informacje i na który
należy przesłać/złożyć oferty.
Taki jak w pkt. I.1
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
ZADANIE I: Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów dla Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu
ZADANIE II: Dostawa, montaż, uruchomienie ściany video - telebimu dla Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu
ZADANIE III: Dostawa, montaż, uruchomienie instalacji Digital Signage dla Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu
2) Opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE I:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i sprzętu komputerowego dla Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Wymagań.
ZADANIE II:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie ściany video - telebimu dla
Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Wymagań.
ZADANIE III:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie instalacji Digital Signage dla
Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w trzech lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego
zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Wymagań.
3) Główny przedmiot zamówienia kod
CPV: 30.23.60.00-2
Dodatkowe przedmioty CPV: 48.82.00.00-2
Dodatkowe przedmioty CPV: 32.32.10.00
4) Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw –

ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

6) Wielkość lub zakres zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej
na podstawie art.11 ust. 8 PZP.
7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania ZADANIE I: termin wykonania do 31 marca 2014 r.
ZADANIEII: termin wykonania do 14 kwietnia 2014 r.
ZADANIE III: termin wykonania do 30 kwietnia 2014 r.
8) Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych.
TAK
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
1) Wymagane wadium:
W przypadku wadium na zadanie I, II, III łącznie: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
W przypadku wniesienia wadium tylko dla jednego zadania wynosi ono dla poszczególnych
zadań:
ZADANIE I: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych)
ZADANIE II: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
ZADANIE III: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne
do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
ZADANIE I:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną dostawę z zakresu objętego
przedmiotem zamówienia, t.j.: dostawę sprzętu komputerowego bądź audiowizualnego o wartości
zamówienia co najmniej 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wymagane jest posiadanie opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej wykonawcy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych
w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w ust. VI. SIWZ – wg formuły spełnia/nie
spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
ZADANIE II:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia – wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, Wykonawca wykonał:
a) co najmniej trzy realizacje polegające na zaprojektowaniu i dostawie dedykowanych instalacji
multimedialnych, składających się z połączenia minimum 9 ekranów bezszwowych połączonych z
systemem kinetycznym służącym rozpoznawaniu gestów użytkownika;

b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i montaż wraz z
uruchomieniem systemów audiowizualnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 160000 PLN
(słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) w skład którego wchodziła dostawa oprogramowania do
tworzenia i edycji kontentu multimedialnego na podstawie predefiniowanych szablonów;
c) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i uruchomienie
oprogramowania do zarządzania treścią i urządzeniami AV;
d) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie ściany multimedialnej z
zaimplementowanym systemem kinetycznym spełniającej kryteria mobilności całej konstrukcji.
Przez mobilność rozumie się łatwość przemieszczania całej instalacji wewnątrz pomieszczeń np.:
możliwość przesuwania całej konstrukcji na kółkach jezdnych lub możliwość łatwego montażu i
demontażu całej instalacji wraz z obudową scenograficzną.
Z podaniem przedmiotu wykonywanej dostawy, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że ta dostawa /te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. referencje).
Wykazane realizacje mogą pochodzić z jednej dostawy lub kilku oddzielnych dostaw.
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wymagane jest posiadanie opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej wykonawcy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych
w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w ust. VI. SIWZ – wg formuły spełnia/nie
spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
ZADANIE III:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia – wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, Wykonawca wykonał:
a) co najmniej trzy realizacje polegające na zaprojektowaniu i dostawie instalacji Digital Signage
b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i montaż wraz z
uruchomieniem systemów audiowizualnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 60.000 PLN
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w skład którego wchodziła dostawa instalacji Digital
Signage
c) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i uruchomienie
oprogramowania do zarządzania treścią i urządzeniami AV;
Z podaniem przedmiotu wykonywanej dostawy, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że ta dostawa /te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. referencje).
Wykazane realizacje mogą pochodzić z jednej dostawy lub kilku oddzielnych dostaw.
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wymagane jest posiadanie opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej wykonawcy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych
w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w ust. VI. SIWZ – wg formuły spełnia/nie
spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
IV: TRYBY
1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
2) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
3) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dostępne do 13.03.2014 r.
SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej :
ww.bip.trzebnica.pl
4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data 13.03.2014 r. Godzina 10:30
5) Termin związania ofertą
30 dni
6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 13.03.2014 r.
Godzina 11:00
Miejsce - Trzebnica, ul. Prusicka 12 pok. 102

