
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Doposażenie techniczne Centrum Sztuki Mościce” 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Mościce, 

ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, woj. Małopolskie, tel. 14 633 46 00; fax 14 633 10 52.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.csm.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Doposażenie  techniczne 
Centrum Sztuki Mościce. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3)  Przed  wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  przeprowadzono 
dialog techniczny: nie
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

A.  Przedmiotem  umowy  jest  sprzedaż  wraz  z  dostawą  do  siedziby  zamawiającego 
fabrycznie nowego sprzętu oświetleniowego, o parametrach określonych poniżej oraz 
na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

W skład zamówienia wchodzą:
1) sunstripe -10szt.
2) reflektory plenerowe do oświetlenia elementów scenografii oraz fasad budynków 

wykonane w technologii LED - 3szt.
3) reflektory teatralne 2000W – 10 szt.
4) reflektory PAR 64 -10szt.
5) reflektory profilowe -10szt. + 2 szt. irysów
6) ruchome głowy - 4 szt.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Sunstripe

Wymagane parametry:
Zasilanie 240V/50Hz
Pobór mocy 750W
Sterowanie: DMX
Żarówki : 10szt x240V/75W GU10
Przewód zasilający PowerCon



Urządzenie z wbudowanym dimmerem  mogące pracować w trybie stand-alone 
posiadającym  wbudowane minimum 16 programów ,posiadające
 uchwyty ścienno-podłogowe, z regulowaną pozycja montażu. 
Zamówienie obejmuje dostawę 10 szt. kompletnych urządzeń.

2. Reflektory plenerowe – urządzenia oparte na technologii LED.

Urządzenie winno dawać mocne światło do oświetlania fasad architektonicznych jak i 
elementów scenograficznych.
Wymagane parametry:
Napięcie wejściowe 100-240V 50Hz
Pobór mocy do  300W
Moc-9000 lumenów
Odległość projekcyjna- do 150m
Sterowanie: DMX, manualne, auto
Minimalna ilość diod  LED urządzenia: 90 szt. w tym:
   -  czerwone
   -  zielone
   -  niebieskie
   -  białe
   -  bursztynowe
Wydajność urządzenia : min 30 lm/W
Chłodzenie konwekcyjne
Zamówienie obejmuje dostawę 3 kompletnych urządzeń

3. Reflektory teatralne 2000W
Wymagane parametry  urządzenia:
Zasilanie 230V/ 50Hz
Pobór mocy 2000W
Złącze Gy-16 przeznaczone do żarówek halogenowych
Kąt świecenia  100- 550

Soczewka 200mm F
W skład zestawu winny wchodzić:
- reflektor
- żarówka halogenowa o mocy 2000W
-przewód zasilający z wtyczką
-skrzydełka dedykowane do danego urządzenia 1 szt.
-uchwyt do zamocowania urządzenia na sztankiecie Ф 50 mm 1 szt.
-linka zabezpieczająca 1m/4 mm  1 szt.
- ramka na filtry foliowe  1 szt.
- siatka zabezpieczająca soczewkę  1 szt.
Zamówienie obejmuje dostawę 10 szt. kompletnych urządzeń 

4. Reflektory PAR 64 w kolorze czarnym długie
Wymagane parametry  urządzenia:
Zasilanie 230V/50 Hz
Złącze GH16D
Pobór mocy 1000W
Aluminiowa obudowa 
Pałąk montażowy 



Przewód zasilający z wtyczką –typ schuko
Siatka zabezpieczająca zintegrowana z obudową
Śruby nastawcze z izolacją termiczną mocowane od wewnątrz  nakrętkami z 
zabezpieczeniem
Klamry do mocowania ramki filtra
 W skład zestawu winny wchodzić:
- reflektor
- żarówka 1000W  GX16D   1 szt.
- ramka na filtr  kolor czarny   1 szt.
- linka zabezpieczająca 1 m 4 mm   1 szt.
- uchwyt do zamocowania na sztankiecie Ф 50mm 1 szt.
Zamówienie obejmuje dostawę 10 szt. kompletnych urządzeń - zestawów.

5. Reflektory profilowe
Wymagane parametry  urządzenia:
Zasilanie 230V/50 Hz
Złącze do żarówek HLP 750 
Kąt świecenia 150-300  oraz drugi typ urządzenia 250 - 500

Zwarta obudowa w postaci aluminiowego odlewu
Jednoręczne operowanie funkcjami zoom i focus, wymienne tuby  optyczne , 
trzywymiarowy system ramek ograniczających wyświetlany obraz
Beznarzędziowa adjustacja lampy
W skład zestawu winno wchodzić:
- reflektor wyposażony w przewód zasilający zakończony wtyczką schuko 
- żarówka o mocy 750W
- goboholder
-  linka zabezpieczająca 1 m 4 mm   1 szt.
- uchwyt do zamocowania na sztankiecie Ф 50mm 1 szt.
Zamówienie obejmuje dostawę:
- 5 szt. zestawów reflektorów o kątach  świecenia 150-300  

- 5 szt. zestawów reflektorów o kątach  świecenia 250 - 500

-  2 szt. irysów dedykowanych do powyższych typów reflektorów.

6. Ruchome głowy
      Urządzenie bazujące na lampie wyładowczej 575 z krótkim łukiem z możliwością 
zdalnego odpalania i gaszenia. 
Opis lampy:
- strumień świetlny 49.000 lum
- temperatura barwowa 7.200 K
- żywotność 1.000 h
- trzonek GX9,5
Optyka urządzenia:
Nowy system optyczny zapewniający optymalną wydajność świetlną
ZOOM - multistep 15º / 18º / 22º
FOCUS - Zdalnie ustawiana ostrość
Kolor:
KOLOR 1 - 9 dichroicznych kolorów + otwarty
KOLOR 2 - 8 wymiennych dichroicznych kolorów wymiennych w systemie 
Slot&Lock w tym filtr korekcyjny 3.200K oraz fi ltr UV + otwarty
Gobo:



Zaawansowany system grafi czny (15 wymiennych przesłon gobo) 
Efekty Gobo Shake
GOBO 1 - 9 gobo stałych wymiennych w systemie Slot&Lock (rozmiar 26,9mm)
GOBO 2 - 6 gobo rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych w systemie Slot&Lock 
(rozmiar 26,9mm)
Efekty
PRYZMA - rotacyjna, indeksowalna pryzma 3x
FROST - efektu rozmycia projekcji
IRIS - bardzo szybki, mechaniczny Iris
DIMMER - precyzyjny od 0 do 100% na oddzielnym kanale
STROBO - selektywny efekt strobo
Inne funkcje:
Gotowe MACRA umożliwiające wyzwalanie gotowych sekwencji programowych
Elektroniczny Ballast z systemem PFC
Funkcja HELP dostępna w menu urządzenia
Funkcja automatycznego sprawdzania wszystkich parametrów rządzenia
Monitoring wszystkich kanałów DMX
Elektroniczne repozycjonowanie wszystkich parametrów
System ułatwiający komunikacje z urządzeniem
3 i 5 pin złącza XLR

Ruch:
PAN 530º 
TILT 280º
Sterowanie
DMX 
- 27 kanałów (mode1) 
- 19 kanałów (mode2)
- 29 kanałów (mode3) 
- 21 kanałów (mode4)

W skład zestawu winny wchodzić uchwyty do zawieszania na sztankiecie  Ф 50mm 
oraz przewód zasilający urządzenie.

Zamówienie obejmuje dostawę 4 szt. kompletnych urządzeń.

Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od 
dnia zainstalowania  w siedzibie  Zamawiającego  na  warunkach określonych  w projekcie 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
Na  potwierdzenie  powyższych  wymagań  Wykonawca  złoży  w  ofercie  oświadczenie 
o czasie udzielonej gwarancji.

B.  Dokumenty  gwarancyjne  oraz  instrukcję  obsługi  sprzętu  wykonawca  dostarczy 
zamawiającemu w dniu odebrania przedmiotu umowy.

C.  W  celu  potwierdzenie,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom 
określonym  przez  Zamawiającego,  żąda  się  złożenia  w  ofercie  kart  katalogowych 
oferowanych produktów w języku polskim.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31500000-1.



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: 
30 czerwca 2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja  na  temat  wadium: Wykonawca  obowiązany  jest  do  wniesienia  wadium 
w wysokości  2 000,00 zł  (słownie:  dwa  tysiące  złotych)  w  terminie  wyznaczonym  do 
składania  ofert.  Wadium może  być  wniesione  w formach  określonych  w art.  45  ust.  6 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

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
o    Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa 
w pkt. III.4.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny 

spełniania  warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny 

spełniania  warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
○ Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona  oceny 

spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○ Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona  oceny 
spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w 
pkt. III.4.1.



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 spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, należy przedłożyć: nie dotyczy.

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 podstaw do wykluczeniu w oparciu 
o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

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.

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.5)  INFORMACJA  O  DOKUMENTACH  POTWIERDZAJĄCYCH,  ŻE 
OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W  zakresie  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  określonym 
wymaganiom, należy przedłożyć:
• Inne dokumenty: karty katalogowe oferowanych produktów w języku polskim.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów. 
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności 
przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu 
zamówienia. 
2.  Jeżeli  w  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby lub  w kraju,  w  którym  Wykonawca  ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w 
pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się  także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym 



organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego  odpowiednio  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
3.  W przypadku,  gdy uprawnienie  do  podpisania  oferty,  oświadczeń  i  dokumentów nie 
wynika  z  przedłożonych  w  ofercie  dokumentów,  do  oferty  należy  załączyć  stosowne 
pełnomocnictwo  podpisane  przez  osobę(y)  uprawnioną(e)  do  zaciągania  zobowiązań 
cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma 
określać do jakich czynności upoważniona jest osoba.
4.  W  celu  wykazania,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  na 
podstawie art. 24 ust. 2 ustawy przedkłada oświadczenia i dokumenty określone w pkt III.4 
oraz dowód wniesienia wadium. 

III.7)  Czy  ogranicza  się  możliwość ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne  tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: nie dotyczy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych 
warunków zamówienia: www.csm.tarnow.pl zakładka „o nas” / „przetargi”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum 
Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, sekretariat.
IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 13.05.2014 do godz. 10.00,  miejsce:  Centrum Sztuki Mościce,  33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, Sekretariat.
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: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

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.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2014 r.
Tarnów, 05.05.2014 r.

http://www.csm.tarnow.pl/

