Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków

Perła polskiego baroku-rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie Kościoła w Krakowie oraz
odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenie działalności
kulturalnej

Kraków, 19 sierpnia 2019 r.
Postępowanie nr: PROMO/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na udzielenie zamówienia (wartość zamówienia poniżej 144 000,00 euro) w trybie zapytania
o cenę (art. 70 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz w oparciu o Regulamin
Wewnętrzny Udzielania Zamówień Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie.
Zamawiający nie jest zobowiązany, dla niniejszego postępowania, do stosowania ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na gruncie art. 3 ust. 1 pkt. 3, 5 lit. b (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i Poz. 1020).

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków,
województwo małopolskie.
2. Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami:
o. Józef Tarnawski, ekonom prowincjalny
Telefon: 12 422 17 24; 603 320 650
3. Faks: 12 421 98 95
4. Poczta elektroniczna (e-mail): tarnawski@pijarzy.pl
5. Adres strony internetowej: www.pijarzy.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Projektu „Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w
krypcie Kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium
Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej”.
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1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1.1. opracowanie systemu wizualizacji i informacji o wartości artystycznej
polichromii,
1.1.2. wykonanie aplikacji informatycznej na urządzenia mobilne „Krakowski Szlak
Klasztorów – Duchowa Siódemka” wraz ze stroną internetową,
1.1.3. opracowanie i druk publikacji (w 3 językach o kościele pijarów oraz
odrestaurowanej polichromii),
1.1.4. wykonanie stałej ekspozycji w odtworzonej galerii obrazującej dzieje
i przekształcenia Zespołu Kościelno-Klasztornego,
1.1.5. wykonanie i montaż dwóch tablic promocyjnych.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.
1.3. Druk określenia wartości zamówienia stanowi załącznik nr 3.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania
79800000-2 – Usługi drukowania i powiązane

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Miejsce realizacji zamówienia, dostawy materiałów i montażu sprzętu: Kolegium Zakonu
Pijarów Kraków-Pijarska, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków.
2. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienia wskazane w Rozdz. II powyżej, pkt od 1.1.1. do
1.1.3. zostały zrealizowane w terminie od zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.,
natomiast zamówienia wskazane w pkt 1.1.4. oraz 1.1.5. w terminie od zawarcia umowy
do dnia 30.11.2019 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Dysponują potencjałem osobowym, sprzętowym i finansowym do wykonania
zamówienia.
2. Nie znajdują się w złej kondycji finansowej, ani nie są postawieni w stan upadłości.
3. Akceptują wzór umowy, wpłacą wadium oraz przedłożą kompletną ofertę według
formularza będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

V.

WADIUM

1. Wysokość wadium
1) Każdy składający ofertę w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium, na cały
okres związania ofertą, w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych).
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3.

4.

5.

2) Do oferty składający ofertę winien załączyć dokument potwierdzający wniesienie
wadium przez Inwestora Zastępczego tzn.:
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu
na rachunek bankowy Zamawiającego,
b) kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez
Zamawiającego.
Forma wadium
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
W przypadku składania przez oferenta wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co
najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne zwykłe żądanie
Zamawiającego.
Miejsce i sposób wniesienia wadium
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
BNP Paribas nr 44 1600 1013 0002 0011 6012 3001 z dopiskiem: „Wadium dla
postępowania nr PROMO/2016”.
2) Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w oryginale
w siedzibie Zamawiającego: ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków (od poniedziałku do piątku
w godz. 1000 – 1600) w terminie składania ofert.
Termin wniesienia wadium
Termin wniesienia wadium – do dnia i godziny złożenia ofert zakreślonych w niniejszym
Ogłoszeniu.
Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą;
b) prowadzący postępowanie unieważnił je;
c) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z wyłonionym
Wykonawcą zamówienia.
2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek składającego ofertę , który
wycofał ofertę przed ostatecznym wyborem najkorzystniejszej oferty.
3) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli składający ofertę, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie składającego
ofertę.
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Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez składającego ofertę. Zaleca się
wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

VI. WARUNKI WYBORU OFERTY
Podstawą oceny ofert i wyboru Wykonawcy zamówienia będzie:
1. Cena – 100 %

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej „Promo/2019” należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, do dnia 2 września 2019 r. do godziny 1000 –
liczy się data wpływu.

VIII. INFORMACJA

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Z

WYKONAWCAMI

ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje składane zarówno przez
Zamawiającego jak i składającego ofertę wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.
2. Pytania odnośnie do zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia
należy przesłać nie później niż do dnia 28 sierpnia do g. 16.00:
– drogą elektroniczną na adres: tarnawski@pijarzy.pl oraz
– potwierdzić na piśmie (na adres do korespondencji): Polska Prowincja Zakonu Pijarów,
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków.
3. Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) o. Józef Tarnawski – tarnawski@pijarzy.pl
Kraków, 19 sierpnia 2019 r.
Zatwierdził:

o. Józef Tarnawski SP
Ekonom Zakonu Pijarów

Załączniki do niniejszego Ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Formularz wyceny zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Wzór Umowy
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