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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) , 
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 263 40 26, faks 12 257 10 34. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi 
plakatowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie na słupach lub tablicach 
ogłoszeniowych na terenie miasta Krakowa. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa plakatowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Krakowie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.01.2015 r. na słupach lub tablicach 
ogłoszeniowych na terenie miasta Krakowa. Usługa obejmuje również wynajem 
słupów, wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej usługi (w formie plików 
komputerowych). Zamówienie składa się z dwóch części. Część 1 obejmuje 
plakatowanie, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.01.2015 r. na podstawie zleceń 
cząstkowych, do 7500 sztuk plakatów formatu B1 i B2. Plakaty winny być 
rozmieszczone: 1) Strefa 1 - na co najmniej 10 nośnikach (łącznie słupy 
ogłoszeniowe i tablice), 2) Strefa 2 - na co najmniej 50 nośnikach (łącznie słupy 
ogłoszeniowe i tablice), Formaty plakatów: 1) B1 2) Pasek z plakatów B1 (plakaty 
umieszczone obok siebie w jednej linii dookoła słupa lub przez całą tablicę) 3) B2 
Plakaty mogą wisieć pionowo lub poziomo. Minimalny okres ekspozycji w jednym 
punkcie wynosi 10 dni. Część 2 obejmuje druk i plakatowanie plakatami 
wielkoformatowymi, drukowanymi w brytach, całych powierzchni słupów, w 
miesięcznych okresach ekspozycyjnych, w miesiącach: luty, maj, czerwiec, lipiec, 
październik 2014 roku. Plakaty winny być rozmieszczone: 1) Strefa 1 - 2 szt., w tym 
minimum jeden słup na płycie Rynku Głównego. (Wykaz stref w załączniku nr 8 do 



siwz). Wymagania techniczne: 1) Plakaty wielkoformatowe drukowane będą przez 
Wykonawcę na podstawie projektów graficznych dostarczanych przez 
Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
plakatowania. Zamawiający przewiduje maksymalnie 4 projekty graficzne w trakcie 
trwania umowy na każdy ze słupów ogłoszeniowych. Format plakatów winien być 
dostosowany do projektów graficznych, oraz do wymiarów słupa. 2) Plakaty powinny 
być drukowane na folii monomerycznej lub innym zamiennym materiale o podobnych 
parametrach trwałości. 3) Plakaty powinny być rozmieszczone na całej powierzchni 
słupów ogłoszeniowych Wymiary słupów ogłoszeniowych: min. 2,4 m wysokości, 
min. 2 m obwodu, słupy powinny być dostępne dla pieszych ze wszystkich stron i 
widoczne (nie przesłonięte zielenią, fragmentami budynków, małą architekturą, itp.), 
usytuowane przy ciągach pieszych lub samochodowych.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.01.2015. 

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

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 
ustawy zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się 
dysponowaniem nośnikami (słupami, tablicami) w minimalnej ilości w 
poszczególnych strefach: dla części 1: - Strefa 1 - 10 sztuk nośników 
(łącznie słupy i tablice), - Strefa 2 - 50 sztuk nośników (łącznie słupy i 
tablice). dla części 2: - Strefa 1 - 2 sztuki nośnika. 

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 spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

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 braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - zał. nr 4 do siwz 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.mocak.pl/zamowienia-publiczne 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek 
administracyjny. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 20.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w 
Krakowie, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert). 

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 

 
 


