dIASTO BIALYSTOK
Bialystok,

&L rrrroruoa 2or9 r

(nazwa Zamawiajqcego)

KPS-rI.271.76.2019

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
Dzialaj4c w imieniu Miasta Biatystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, zaptaszam
do zlo1enia ofert na wykonanie ustrugi spolecznej lub innej szczeg6lnej uslugi o szacunkowej
warto6ci od 30 000 euro do 750 000 euro.

1. Opis przedmiotu zam6wienia oraiz okre5lenie wielkoSci lub zakresu zam6wienia:
Wynajem, transport, montait,, demontai i bie24ca obsluga system6w nagloSnienia
na potrzeby Orszaku Trzech Kr6li w Biatymstoku w dn. 06.01.2020 roku.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi za\qcznik m 1 do ogloszenia
o zam6wieniu, bgd4cy jednoczeSnie za\qcznikiem nr I do projektu umowy.
Kod CPV: 19952000-2 uslugi w zakresie organizacji imprez
92370000-5 - uslugi technik6w dZwiEku
32342400-6 - sprzgt naglaSniaj4cy
Zamawitj4cy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert czg5ciowych.

2. Warunki udzialu w

postgpowaniu, przeslanki wykluczenia Wykonawcy

z postgpowania:

2.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy, ktlrzy spetniaj4 warunki
dotycz4ce zdolnoSci technicznej oraz zawodowej; w celu potwierdzenia spelnienia warunku
wykonawca winien wykazaf,, i2:
l) zrealizowal (samodzielnie) w okresie ostatnich 3lat przed uplywem terminu skladania
ofert w niniejszym postEpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy
- w tym okresie, co najmniej trzy uslugi techniczne w zakres kt6rych wchodzi
obsluga systemtiw nagloSnienia, kaZda usluga o warto5ci min. 5 000,00 zl brutto,
z podaniem ich przedmiotu, wartoSci, nazwy Podmiotu, na rzecz kt6rego uslugi
zostaly wykonane, dat wykonania oraz z zalAczeniem dokument6w potwierdzaj4cych
nalezlte wykonanie uslug - wykazanych zgodnie z zalqcznikiem 2t do ogloszenia o
zam6wieniu,
2) dysponuje osob4, kt6r4 skieruje do realizacji zam6wienia publicznego (1 osoba),
posiadaj4c4 aktualne Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig
eksploatacj4 instalacji o napigciu znamionowym do lkV, z podaniem informacji na
temat jej kwalifikacji zawodowych, niezbgdnych do wykonania zam6wienia, a takhe
zakresu wykonywanych przez ni4 czynnoSci. - zalqcznik 2b do ogloszenia o
zam6wieniu,
2.2. Z postgpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiaj4cy wyklucza Wykonawc6w, kt6rzy
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania oferty, nie wykonali lub wykonali
nienaleZycie zam6wienie na rzeczZamawiaj4cego, ze skutkiem rozwi4zania umowy.

3. Wykaz oSwiadczefi i dokument6w, kttire Wykonawca winien zalqczy( do skladanej
oferty:
l) Wykaz uslug wymaganych zgodnie z warunkiem udzialu w postepowaniu
wskazanym w ogloszeniu o zam6wieniu (pkt 2.1 ppkt 1).
2) Wykaz os6b, kt6re bgd4 uczestniczyl w realizacji zam6wienia (zgodnie z pkt.2.l
ppkt2 ogloszenia o zam6wieniu).
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5. Termin realizacji zamt6wienia:
styczrua 2020 r., orszak wyruszy o godzinie 12.15, montaL'. godz. 6:00-11:00, pelna
gotowoS6 wykonania zam6wienia: godz.12:00, demonta2 po godz. 15:00

6

6. Kryterium wyboru: cena 100 o/o
. Za najkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta z najniZsz4 cen4 ofertowq brutto.
o JeZeli nie bEdzie mozna wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ze Wykonawcy
zloLE oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj1cy wezwie tych Wykonawc6w do zloaeria
dodatkowych ofert cenowych.

o

o
o

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miEdzy Zamawiajqcym a Wykonawc4
dotycz4cychzlozonej oferty oraLzzastrzeileniem art.87 ust.2 ustawy Pzp, dokonywanie
jakichkolwiek zmian w jej treSci.
Zamawiajqcy poprawia w tekScie oferty omylki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiajqc o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostalapoprawiona.
Umowa z wylonionym Wykonawc4 zostanie zawarta zgodrue z projektem umowy
stanowiqcymzalqcznik nr 3 ogloszenia o zam6wieniu.

7. Oferta musi byd napisana w jgzyku polskim
do reprezentowania Wykonawcy na zewn4trz.

i

podpisana, przez osobg upowainion4

8. Oferta winna zawiera6:

l)

2)
3)

formularz ofertowy: wskazanie ceny ofertowej brutto za realizacjE zam6wienia,
uwzglgdniaj4cej naleZny podatek VAT - zal1czniknr 2,
wykaz wykonanych uslug -zalqcznik2a,
*ykaz os6b, kt6re bgd4 uczestniczyt, w wykonywaniu zam6wienia - za,lqcznik2b

9. Ofertg nale2y zloLyt, w siedzibie Zamawiajecego w Urzgdzie Miejskim w Bialymstoku,
w jednostce organizacyjnej Urzgdu: Departament l^(ultur,7, Promocji i Sportu, RqfqrnA
Promocji i TurysQki, ul. KoScielna lA, do dnia .9.C,/i/.-'.t..2019 r., do godz. ./lA.Y.:
w zamknigtej kopercie oznaczonej nazwq wykonawcy oraz zaadresowanej wg
poniiszego wzoru
Urz4d Miejski w Biatymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu, Referat
Promocji i Turystyki, ul. Ko5cielna 1A, 15-087 Biatystok,
Oferta w postgpowaniu na:
Wynajem, transport, montai, demontai i bieiqca obslugo systemdw nogloinienia
na potrzeby Orszaku Trzech Krdli w Biatymstoku w dn. 06.01.2020 roku.
Nie otwiera 6przeddniem: Q6. t

../.ll*..

t2019 r.

do godz.A.O3"

10. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urz1d Miejski w Bialymstoku, Departament Kultury,
Promocji i Sportu, Referat Promocji i Turystyki, ul. KoScielna 1A, dniaOG./I*.,.2019 r.,
godz.A.0?.?..,

11. Termin zwiqzania ofert4: Wykonawca jest zwipzany ofert4 do uptywu terminu,
ktt6ry trwa 30dni. Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczyna sig wraz z uplyrvem
terminu skladania ofert.
12. Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest:
- Patrycja Zinczuk, ul. KoScielna 1A, tel. 85/ 879 73 26, e-mall: pzincntk@um.bialystok.pl.

13. Wykonawcy mogq zwracac sig do Zamawiaj4cego o wyjaSnienie tresci ogloszenia
o zam6wieniu. Zamawiaj4cy udzieli wyjaSnieri na 2 dni przed uplywem terminu skladania
ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie tre5ci ogloszenia wplyn4t do Zamawiaj4cego

v

nie p62niej niz do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa Wznaczonego terminu skladania
ofert.

14. Zamawiajqcy moze do uplywu terminu skladania ofert zmieni6 treS6 ogloszenia
o zam6wieniu w drodze wyjaSnieri lub modyfikacji ogloszeniao zam6wieniu. TreS6 wyjaSnief
lub modyfikacja ogloszenia o zam6wieniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP.
15. Do niniejszego postgpowania maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych w zakresie: sposobu weryfikacji spelnienia
warunk6w udzialu w postgpowaniu i uzupelnienia dokument6w, podstaw wykluczenia
z postgpowania, podstaw odrzucenia ofert, zasad badania ral4co niskiej ceny, podstaw
uniewa2nienia postgpowania, poprawiania w treSci oferty oczywistych omylek rachunkowych
i pisarskich, innych omylek polegaj4cych na niezgodnoSci oferty z treSciq ogloszenia
o zam6wieniu, niepowoduj4cych istotnych zmian w treSci oferty.

16. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejszq
ofertg w oparciu o kryterium wyboru.
17. Zamawiaj4cy powiadomi Wykonawc6w o wyniku postgpowania pis€ffiie/faksemldrggg
elektroniczn4* i zamieSci informacjg na stronie internetowej.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogloszeniu o zam6wieniu

maj4

zastosowanie zapisy Regulaminu udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych
na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi o szacunkowej wartoSci od 30 000 euro do
750 000 euro, stanowi4cego za\qcznik nr 1 do Zaruqdzenia Nr 469118 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 20 kwietnia 2018 r.
19. Inne postanowienia: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnra
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob frzycznych w zwi4zkl z przetwarzaniem danych

i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.),
zwanego RODO, informujg, ze:
1) administratorem PanilPana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku,
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79,e-mail'. bbi@um.bialystok.pl;
3) PanilPana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zlohonej oferty oraz ta podstawie art. 6. ust. 1 lit. a
(w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje
i doSwiadczenie oferenta) lub ulatwienia kontaktu z oferentem;
4) dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym

osobowych

(np. dostgp do informacji publicznej),

5)
6)

a

takZe podmiotom przetwarzaj4cym dane
na podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania;
administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b,
kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres wynikaj4cy z przepis6w prawa
dotycz4cych archiwizacji, tj. ptzez okres 5 lat;
podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai moze uznaniem
oferty za niewalnq, moze uniemo2liwi(, Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nale2ytego wykonania
zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego
oferty;

'
7) w odniesieniu
8)

9)
*

do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdE podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada PanilPan prawo dostgpu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie moze
skutkowai zmian1 wyniku postgpowania oraz zmianq postanowieri umowy), sprzeciwu
wobec przetwarzania, ich usunigcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan,
2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narus za przepisy RODO;
osobie, kt6rej dane dotycz4, przyslttguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych.
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Spis zalqcznikdw do ogloszenia o zamdwieniu:
- Szczeg6lo'nty opis przedmiotu zam|wienia
Nr 2 - Formularz ofertowy
Nr 2a - Wykaz wykonanych uslug
Nr 2b l{ykoz osdb skierowanych do realizacji zam6wienia

Nr I

-

Nr3-Projektumowy
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