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Ogłoszenie

Numer

2020-6213-8555

Id

8555

Powstaje w kontekście projektu

RPPM.08.03.00-22-0043/15 - Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana 
– etap II

Tytuł

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu tablic 
informacyjnych o historycznym wyposażeniu Centrum św. Jana 
w Gdańsku,

Warunki zmiany umowy

1. Istotne zmiany umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą być dokonane w następujących 
przypadkach i przy zachowaniu następujących warunków:
1) w przypadku wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w 
zapytaniu ofertowym, lub ofercie rozwiązań, w szczególności: wycofania danego materiału, podzespołu z 
produkcji lub dystrybucji, braku na rynku,  
2) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają 
wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, 
powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne 
nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła 
zapobiec, nowe i nadal trwające, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie:
a)�wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie usuwania jego 
skutków, 
b)�zakresu przedmiotu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w zapytaniu ofertowym, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np. ograniczenie zakresu 
zamówienia, lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzenia,
3) w przypadku przedłużających się procedur przetargowych i administracyjnych, mających wpływ na 
terminy umowne, opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, przy czym zmiany mogą być dokonane 
w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia, 
4) w przypadku udokumentowanych, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień leżących po stronie 
producenta, dystrybutora, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie wydłużenia terminu realizacji 
zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia, 
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5) w przypadku przeszkód występujących na miejscu ustawienia nośników, niezależnych od Wykonawcy, 
a także innych udokumentowanych, niezawinionych przez Wykonawcę przeszkód zewnętrznych 
uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z umową,  przy czym zmiany mogą być dokonane w 
zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia; w zakresie przedmiotu 
umowy w stopniu niewykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu 
ofertowym
6) w przypadku zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na realizację zamówienia, przy czym zmiany mogą być dokonane 
a) w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas dostosowania zamawiającego do zaistniałej 
zmiany, 
b) w zakresie przedmiotu umowy w stopniu niewykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w zapytaniu ofertowym, w zakresie koniecznym do dostosowania do zaistniałej zmiany 
7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie zostanie 
zmienione z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku,
8) w razie zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy zamówień dodatkowych lub zamiennych, które 
wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia; zmiana może nastąpić w zakresie terminu 
realizacji zamówienia podstawowego, o czas wykonywania zamówień dodatkowych i zamiennych
9) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, 
w szczególności wynikającej z niezbędnej zmiany technologii wykonania prac stwierdzonej przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, przy czym zmiana może dotyczyć zakresu prac w stopniu 
niewykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym,
10) w przypadku, gdy jeżeli zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, od przyjętych 
w zapytaniu ofertowym, koncepcji, lub, gdy zmiany te są korzystne ze względu na osiągnięcie celu 
zamówienia, zmiana może dotyczyć zakresu zamówienia w stopniu niewykraczającym poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym,
2. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia zmian do umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-09-28
1. pełna treść zapytania ofertowego
2. wzór umowy
3. załącznik 4 - wzór danych na tablicę
4. załącznik 5 - fotografie wnętrza

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia Data ostatniej zmiany
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2020-09-28 2020-09-28

Termin składania ofert

2020-10-08 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35 58 326 10 10 
80-851 Gdańsk
NIP: 5832082755

Osoby do kontaktu

Małgorzata Poluchowicz
tel.: 515188854
e-mail: biuro@bozp.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu tablic informac

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne
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Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do Centrum św. Jana w 
Gdańsku, systemu tablic informacyjnych o historycznym wyposażeniu Centrum św. Jana w Gdańsku 
(zw. dalej „Centrum”). 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie systemu wolnostojących nośników, składających się z tablicy umieszczonej na 
stojaku, zawierających podstawowe informacje o zabytkach z historycznego wyposażenia kościoła 
św. Jana,
2) wykonanie systemu tablic, 
3) dostawę i ustawienie tablic w Centrum Św. Jana w Gdańsku.
3. Wymagania odnośnie projektowanego systemu tablic:
1) system tablic będzie się składał z wolnostojących nośników, obejmujących tablicę umieszczoną 
na stojaku, 
2) tablice będą zawierać podstawowe informacje o zabytkach z historycznego wyposażenia kościoła 
św. Jana, w języku polskim i angielskim:
 – wizerunek dzieła, 
- tytuł dzieła
- materiał, z jakiego dzieło jest wykonane, 
- czas powstania dzieła.
3) informacje, o których mowa w pkt. 2 zostaną dostarczone przez Zamawiającego, Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy dane merytoryczne i zdjęcia dotyczące wszystkich zabytków. Zamawiający 
posiada również dane o zabytkach w postaci kolekcji on-line oraz kilkuminutowe filmy o 
poszczególnych zabytkach – do ew. wykorzystania przez Wykonawców do realizacji niniejszego 
zamówienia,
4) nośniki muszą być wykonane z wysokiej klasy, trwałego materiału, z dbałością o ich wysoką jakość, 
staranność wykończenia i walory estetyczne, dobór materiału należy do Wykonawcy,
5) nośniki powinny być stabilne i bezpieczne dla ludzi,
6) nośniki/tablice muszą być dopasowane do zabytkowego charakteru wnętrza Centrum oraz 
tworzyć spójną linię wzorniczą,
7) informacje zawarte na tablicach muszą być dostosowane dla osób niewidomych i słabo 
widzących, 
8) system tablic będzie obejmował 7 tablic zawierających informacje o kilku zabytkach z danej części 
kościoła - od 3 do 4 obiektów oraz 1 tablicę główną - ogólną z rzutem kościoła i oznaczeniem miejsc 
usytuowania zabytków wraz z informacjami dotyczącymi sposobu zwiedzania,
9) ze względu na charakter wnętrza Centrum św. Jana, które mieści się gotyckim obiekcie 
zabytkowym, nośniki nie mogą być mocowane na stałe - ani do kamiennej posadzki, ani do ceglanych 
ścian czy filarów, sposób mocowania zaproponuje Wykonawca.
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Okres gwarancji

36 miesięcy

Kody CPV

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Gmina

Gdańsk

Miejscowość

Gdańsk

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1. Wykonawca powinien wykazać spełnianie następujących warunków udziału w postępowaniu:
- wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w projektowaniu wystaw/ekspozycji/ rozwiązań 
systemowych dla obiektów historycznych, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed 
terminem składania ofert, co najmniej dwóch zamówień obejmujących zaprojektowanie i wykonanie 
elementów wystawy, lub ekspozycji albo identyfikacji (system obejmujący opis i informację o obiekcie 
historycznym umiejscowiony w przestrzeni) dla obiektu historycznego (np. muzeum, zabytku).
2. Wykonawca który, nie wykaże spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykluczony 
z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegała ocenie. Wykluczenie może być dokonane na 
każdym etapie postępowania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego, 
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
2. Wykonawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zostanie wykluczony z 
postępowania, a jego oferta nie będzie podlegała ocenie. Wykluczenie może być dokonane na 
każdym etapie postępowania.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły 
odbioru usługi jednoznacznie określające należyte wykonanie/wykonywanie usług), wg wzoru na zał. 
nr 2 do niniejszego zapytania.
2. W przypadku braku dokumentu wymienionego w ust. 1, lub jeśli złożone dokumenty będą 
niekompletne lub będą zawierały błędy lub będą budzić wskazane wątpliwości, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów jedynie tego 
wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej. 
3. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, lub złożenia 
w wyniku wezwania dokumentów niekompletnych lub zawierających błędy lub budzących wskazane 
wątpliwości, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
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wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w 
postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1) cena oferty - 50%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

2)�walory estetyczne tablic i nośników - 20%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

3) rozwiązania materiałowe i sposób mocowania nośników – 20%
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

4) proponowane rozwiązanie przewidziane do umożliwienia korzystania z tablic przez osoby niewidome i 
słabo widzące – 10%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-28 - data opublikowania

-> 2020-10-08 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


