
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa konsolety do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz 
Ethernet wraz z dwoma monitorami LCD 22 cale i oprzyrządowaniem” 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

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, 
e-mail: s.baczek@csm.tarnow.pl

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: Dostawa  konsolety  do 
sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz z dwoma 
monitorami LCD 22 cale i oprzyrządowaniem. 
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, o parametrach minimalnych określonych w załączniku 
nr 6 do SIWZ oraz na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 5 
do SIWZ).

W skład zamówienia wchodzą:
1) konsoleta -1 szt.
2) skrzynia transportowa do konsolety – 1 szt.
3) dotykowe monitory 22” LCD – 2 szt.
4) mysz bezprzewodowa laserowa -1 szt.
5) zdalne sterowanie bezprzewodowe -1 kpl.
6) konwerter sygnału Ethernet na DMX - 1 szt.

Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt licząc 
od dnia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie 
umowy  (załącznik  nr  5  do  SIWZ).  Jednocześnie  Zamawiający  będzie  dodatkowo 
punktował wydłużenie tego okresu do 36 miesięcy.
Na potwierdzenie powyższych wymagań Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o czasie 
udzielonej gwarancji.



B.  Dokumenty  gwarancyjne  oraz  instrukcję  obsługi  i  konserwacji  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 określonych w pkt A 1) oraz A 6) w języku polskim. 

D.  Wykonawca  w  ramach  oferowanej  ceny  zobowiązany  jest  do  organizacji  trzech  3-
dniowych  sesji  szkoleniowych  dla  pracowników  zamawiającego  w  zakresie  obsługi 
oferowanej konsolety sterującej. Szkolenie mają się odbyć w siedzibie Zamawiającego.

W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  metodyki  szkolenia,  zamawiający  będzie 
wymagał  przed podpisaniem umowy - autoryzacji  od producenta oferowanej  konsolety na 
wykonywanie szkoleń w zakresie jej programowania i obsługi.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 31682210-5.
Dodatkowe przedmioty: 31682220-8, 30231310-3, 30232000-4.
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: 
do 30 lipca 2015 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  3  000,00 zł  (słownie:  trzy  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, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków. 
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował  tymi  zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności 
przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 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:  cena  oraz  inne  kryteria  związane  z  przedmiotem 
zamówienia.

Cena – 95%
Okres gwarancji na dostarczony sprzęt – 5%

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: 09.06.2015 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 01.06.2015 r.
Tarnów, 01.06.2015 r.

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

