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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.oss.wroc.pl

Wrocław: Promocja projektu Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu innowacyjna przestrzen - edukacja przez kulture.
Numer ogłoszenia: 141948 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich , ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie,
tel. 071 3444471 wew. 131, faks 071 344 85 61.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.oss.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocja projektu Muzeum Pana Tadeusza we
Wrocławiu - innowacyjna przestrzen - edukacja przez kulture..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Promocja projektu Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę.
Plan promocji obejmuje następujące rodzaje działań: I - Wydarzenia informujące o postępach w realizacji
projektu: a)Briefing na otwarcie Projektu; b) Konferencja popularno - naukowa poświęcona nowoczesnym
muzeom i roli funduszy EOG i funduszy norweskich w intensywnym rozwoju muzealnictwa i oprawy dostępu do
dóbr kultury w Polsce; c) Konferencja prasowa na zakończenie Projektu; d)konferencja dla przewodników, izb
turystycznych oraz biur podróży, której celem jest przedstawienie wyników projektu, roli funduszy EOG i
funduszy norweskich oraz możliwości współpracy z Muzeum Pana Tadeusza; e) Plenerowa wystawa planszowa
na zakończenie projektu; f) Happening z udziałem szkół promujący projekt Muzeum Pana Tadeusza oraz
podkreślający role funduszy EOG i funduszy norweskich w realizacji zadania. II - Kampanie: a) Kampania w
prasie b) Kapania radiowa c) Informacje w telewizji d) Kampania w Internecie III - Tablice informacyjne oraz
druki, materiały informacyjne i reklama w przestrzeni publicznej: a) Tablice informacyjne b) Druki, materiały
informacyjne i reklama w przestrzeni publicznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawiera
załącznik A do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy)..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 79.34.14.00-0, 92.20.00.00-4, 39.29.41.00-0,
22.46.20.00-6, 72.41.30.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 2.500,00
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie- zrealizowali: nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5
działań promocyjno - informacyjnych, tj. zakończonych i rozliczonych kampanii promocyjno informacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, o łącznej kwocie 400.000 zł brutto PLN, zawierających
łącznie min. działania tj.: a) kampania prasowa b) kampania internetowa c) konferencja tematyczna d)
spoty radiowe e) spoty TV UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentacji
kampanii oraz jej wyników - wymienionych w załączniku nr 5 do siwz
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu do oferty,
o którym mowa w pkt. 3.2) lub oferta została złożona przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie
wspólnie, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz), 3) Dowód wpłaty
wadium 4) Harmonogram rzeczowo finansowy - załącznik nr 6 do siwz 5) Oświadczenie - art. 22 - załącznik nr 2
do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje
następujące możliwości zmiany umowy i warunki dokonania zmian: a) ograniczenia przez Zamawiającego
zakresu przedmiotu umowy, którego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; b) braku
możliwości świadczenia przez Wykonawcę pełnego zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili zawierania umowy, c) zmiany numeru rachunku
bankowego, adresu, Zamawiającego, lub oznaczenia Stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego
albo prawnego, d) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
e) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany
przepisów prawa lub warunków dofinansowania, f) zmiany w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy, g) zmiany zapisów umowy związanych z odpowiednią zmianą ogólnie
obowiązujących przepisów prawa lub z obiektywną koniecznością zmiany sposobu wykonania zamówienia, h)
zmiany podmiotów trzecich (w tym podwykonawców i osób, którymi dysponuje Wykonawca, które uczestniczą w
wykonywaniu zamówienia) na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, pod warunkiem że nowy podmiot trzeci (w tym podwykonawca i osoby, którymi dysponuje
Wykonawca, które uczestniczą w wykonywaniu zamówienia) wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazany, na etapie postępowania o zamówienie publiczne, przez dotychczasowy podmiot trzeci
( w tym podwykonawca i osoby, którymi dysponuje Wykonawca, które uczestniczą w wykonywaniu zamówienia),
i) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji Projektu uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej bądź w Umowie o
dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji Projektu) - wówczas termin realizacji Umowy może zostać
zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, j) w przypadku
działania Siły Wyższej - wówczas termin realizacji Umowy może zostać przesunięty o czas działania Siły
Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, k) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie
czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający wówczas termin realizacji Umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac i
następstw opóźnionego wykonania czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, l) w razie
wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie
rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego), a których
wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy - wówczas termin realizacji Umowy może
zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie
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Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia, m) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub
Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich (np. przedłużenie się
procedury przetargowej w tym z powodu wniesienia odwołań podczas postępowania przetargowego) mających
wpływ na termin zawarcia Umowy, wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich za których
działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań
wynikających z Umowy, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - wówczas termin
realizacji Umowy może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa oraz następstw
tego zdarzenia, n) jeżeli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy okaże się, że konieczne do
wykonania są czynności dodatkowe, których nie można było przewidzieć, od których wykonania uzależnione jest
wykonanie Umowy - wówczas termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych
czynności, o) jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane
przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie
realizacji Umowy - wówczas termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do
wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, p) w przypadku przedłużającej się procedury
akceptacji przez Zamawiającego oraz inne jednostki biorące udział w opiniowaniu opracowywanego przez
Wykonawcę Przedmiotu Umowy - wówczas termin realizacji będzie przesunięty o czas, trwania uzgodnień i
akceptacji, q) jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu
administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy - wówczas termin
zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub
innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, Niezależnie od powyższych postanowień Strony
dopuszczają także możliwość dokonywania następujących zmian Umowy: a) zmianę sposobu i terminu
wykonania Przedmiotu Umowy związaną z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań ze względu na zmiany warunków mających wpływ na jego realizację, zmiany prawa lub w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy, b) inne zmiany przewidziane w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.oss.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.oss.wroc.pl, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Nankiera 17, Wrocław, pokój 207.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014
godzina 09:00, miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, Wrocław, sekretariat - pokój 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1. Zadanie jest dofinansowanie ze srodków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. 2. Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamówienia kwotę - 604.791,00 zł brutto..
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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