
Ogłoszenie nr 500052606-N-2017 z dnia 02-11-2017 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję
architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591384-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krajowy numer identyfikacyjny 930691990, ul. ul. Szewska  37, 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. +48713444471, e-mail zamowienia@znio.pl, faks +48713448561.
Adres strony internetowej (url): https://ossolineum.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ossolineum.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Fundacja

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum
Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OZP-2621-17/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Skrócony opis: Wykonawca przygotuje i przeprowadzi Konkurs zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi, w dwóch
etapach: I Etap – obejmuje wszystkie działania Wykonawcy związane z organizacją Konkursu do momentu publikacji ogłoszenia o Konkursie
przez Zamawiającego przy współpracy Wykonawcy; II Etap – obejmuje wszystkie działania Wykonawcy mające na celu wyłonienie
zwycięskich prac konkursowych i wypłatę nagród. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia II Etapu w dwóch turach. W
przypadku gdy na ogłoszony Konkurs nie wpłynie wymagana przez Regulamin liczba prac, lub zostanie on z przyczyn regulaminowych
unieważniony, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zorganizuje, przeprowadzi i rozstrzygnie kolejny Konkurs. Zakres prac w
ramach organizacji konkursu obejmuje: I Etap - Przygotowanie Konkursu oraz ogłoszenie Konkursu do 15.12.2017 r., zakończony
protokolarnym przekazaniem Zamawiającemu treści ogłoszeń o konkursie przekazywanych do publikacji zgodnie z wymogami prawa. W
ramach tego etapu do zadań Wykonawcy będzie należało: • opracowanie materiałów do Konkursu oraz konsultacja i współudział w
opracowaniu wytycznych Użytkownika na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego; • zapewnienie
konsultacji z dziedziny architektury, urbanistyki i architektury krajobrazu w trakcie sporządzania części merytorycznej Regulaminu
dotyczącej programu, funkcji i formy przyszłych obiektów architektonicznych oraz zagospodarowania; • przedstawienie nazwisk
przynajmniej dwóch Sędziów Konkursowych ze wskazaniem Przewodniczącego i uzgodnienie w porozumieniu z Zamawiającym składu Sądu
Konkursowego; • uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego i Sędziów Konkursowych Regulaminu Konkursu (konieczne
zapisy o przeniesieniu praw autorskich do prac konkursowych na Zamawiającego) i załączników do Regulaminu, w tym system i podział
nagradzania finalistów Konkursu; • opracowanie istotnych postanowień umowy na dokumentację projektową obejmującą m. in. projekt
architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz nadzór autorski z wybranym w wyniku Konkursu Projektantem, oraz uzgodnienie
projektu tej umowy z Zamawiającym i uzyskanie zatwierdzenia go przez Zamawiającego; • opracowanie projektu Regulaminu działania Sądu
Konkursowego określającego organizację i tryb pracy Sądu Konkursowego; • udostępnienie materiałów konkursowych na stronie
internetowej Wykonawcy w formie umożliwiającej pobranie ich przez zainteresowanych; • przygotowanie/zredagowanie informacji na temat
Konkursu w celu zamieszczenia ich przez Zamawiającego na portalu www.ossolineum.pl; • działania informacyjne, promocja konkursu w
porozumieniu z Zamawiającym, w środowisku muzealniczym, bibliotekarskim, architektonicznym i kulturalnym, w tym: a) przynajmniej: 1
ogłoszenie (reklama) o konkursie w czasopiśmie branży architektonicznej, 1 ogłoszenie (reklama) w branży sztuka, kultura, 1 ogłoszenie
(reklama) w prasie regionalnej - każde na min. ½ strony, zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne; b) przynajmniej 1 reklama w
mediach społecznościowych (Facebook, Tweeter) - zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne; c) przynajmniej 1 ogłoszenie w
portalu internetowym poświęconym kulturze (culture.pl, o.pl, dwutygodnik.com, Magazyn Szum, Kultura Liberalna) - zredagowanie
informacji oraz opracowanie graficzne. • przygotowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi treści ogłoszeń związanych z konkursem i ich
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publikacja we współpracy z Zamawiającym • przejęcie od Zamawiającego nagród dla finalistów Konkursu; • stosowanie w opracowywanych
dokumentach i materiałach promocyjnych zapisu „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz logotypu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; II Etap - Rozstrzygniecie Konkursu oraz ogłoszenie wyników Konkursu do 30.04.2018 r.,
zakończony podpisaniem z Zamawiającym protokołu potwierdzającego wykonanie całości usługi. W ramach tego etapu do zadań

Wykonawcy będzie należało: • zorganizowanie i przeprowadzenie wizji lokalnej dla uczestników Konkursu; • zapewnienie Sekretarza
Konkursu oraz obsługi administracyjnej i organizacyjnej Konkursu, w tym: a) udostępnienie we Wrocławiu pomieszczeń na pracę Sądu
Konkursowego; b) organizację prac Sądu Konkursowego, protokołowanie posiedzeń Sądu Konkursowego oraz innych zdarzeń związanych z
przebiegiem Konkursu; c) udostępnienie pomieszczenia Sekretariatu Konkursu; d) prowadzenie sekretariatu Konkursu. • prowadzenie
korespondencji z uczestnikami Konkursu poprzez sekretariat Konkursu, przyjmowanie od uczestników Konkursu pytań dotyczących treści
Regulaminu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania; współudział w udzielaniu odpowiedzi na anonimowe pytania uczestników konkursu; •
pokrycie kosztów związanych z pracą (w tym delegacje) przynajmniej 2 Sędziów Konkursowych wskazanych przez Wykonawcę, pełniących
funkcje: a) Przewodniczącego Sądu Konkursowego; b) Sędziego/ów referenta/ów; koszty pracy sędziów Zamawiającego pokrywa
Zamawiający; • analizę składanych przez uczestników wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz ewentualnych uzupełnień do
wniosków i przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji co do postępowania z wnioskami i uzupełnieniami do wniosków; • przyjęcie prac
konkursowych oraz organizacja prac Sądu Konkursowego (we Wrocławiu) - zapewnienie możliwości oceny przez Sąd Konkursowy z
zachowaniem anonimowości uczestników Konkursu; • w razie konieczności, na wniosek Sądu Konkursowego, rekomendowanie
ewentualnych rzeczoznawców, biegłych, doradców lub ekspertów w trakcie oceny prac konkursowych; • sporządzenie dokumentacji
pokonkursowej; • ogłoszenie wyników Konkursu: a) przygotowanie treści ogłoszenia o wynikach Konkursu zgodnie z wymaganiami
prawnymi i ich publikacja w porozumieniu z Zamawiającym, b) publikacja informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej
Wykonawcy; c) przygotowanie/zredagowanie informacji o wynikach Konkursu dla Zamawiającego na potrzeby zamieszczenia ich na portalu
www.ossolineum.pl; • promocja w porozumieniu z Zamawiającym wyników konkursu w środowisku muzealniczym, bibliotekarskim,
architektonicznym i kulturalnym, w tym: a) przynajmniej: 1 ogłoszenie (reklama) o wynikach konkursu w czasopiśmie branży
architektonicznej, 1 ogłoszenie (reklama) w branży sztuka, kultura, 1 ogłoszenie (reklama) w prasie regionalnej - każde na min. ½ strony,
zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne; b) przynajmniej 1 reklama w mediach społecznościowych (Facebook, Tweeter) -
zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne; c) przynajmniej 1 ogłoszenie w portalu internetowym poświęconym kulturze
(culture.pl, o.pl, dwutygodnik.com, Magazyn Szum, Kultura Liberalna) - zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne. • organizacja
wystawy pokonkursowej a) zapewnienie na czas trwania wystawy sprzętu do nagłośnienia oraz ewentualnej prezentacji multimedialnej
(rzutnik, ekran, laptop) i systemu wystawienniczego do prezentacji dla prac konkursowych (salę zapewnia Zamawiający); b) organizację w
porozumieniu z Zamawiającym panelu dyskusyjnego w trakcie trwania wystawy, w tym zapewnienie udziału w nim zgłoszonych przez
Wykonawcę członków Sądu Konkursowego. • wypłata nagród finalistom Konkursu i przekazanie potwierdzenia zapłaty Zamawiającemu; •
przygotowanie raportu końcowego z organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu obejmującego syntetyczny opis podjętych i
zrealizowanych zadań, dokumentację fotograficzną zgłoszonych i nagrodzonych prac konkursowych, przebiegu obrad Sądu Konkursowego
oraz wystawy pokonkursowej; • przekazanie wszystkich egzemplarzy (na wszystkich nośnikach) nagrodzonych prac wszelkich innych
utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy - po 1 (jednym) egzemplarzu każdego wytworzonego dokumentu: w postaci
elektronicznej oraz w formacie PDF lub DOCX; • stosowanie w opracowywanych dokumentach i materiałach promocyjnych zapisu
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 3 do niniejszej SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  71230000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2017
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 65000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWI ENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 116850
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116850
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116850
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGO CJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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