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Ogłoszenie

Numer

2022-28189-112278

Id

112278

Powstaje w kontekście projektu

RPLB.04.04.01-08-0006/18 - Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne

Tytuł

Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele 
kulturalne

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający – niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1)�terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie w 
przypadku:
b)�zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na 
zmianę terminu realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia,
c)�odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii, 
uzgodnień, itp. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
d)�zaistnienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
e)�skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 
f)�wstrzymania usług lub przerw powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2)�zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,
2.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po 
podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę dostosowania umowy do nowych regulacji 
prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany.

Załączniki
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Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-06-06
1. załaczniki wersja edytowalna
2. projekt umowy
3. zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-06-06

Data ostatniej zmiany

2022-06-06

Termin składania ofert

2022-06-14 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Fundacja Pałac Bojadła 
Kościelna 1
66-130 Bojadła
NIP: 9731017014

Osoby do kontaktu

Ewa Bydałek
tel.: -
e-mail: fundacja@palacbojadla.org

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Audio-oprowadzanie po wystawie stałej Pałacu Bojadła 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Audio-oprowadzanie po wystawie stałej Pałacu Bojadła – opracowanie scenariusza audiowycieczki 
wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania  w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach 
wraz z adaptacją na cele kulturalne”
1.1.�Przedmiotem zamówienia jest:
a)�opracowanie scenariusza 1 audiowycieczki po wystawie stałej Pałacu Bojadła; 
b)�przygotowanie nagrań lektorskich w trzech językach (polski, niemiecki, angielski) wraz         

         audiodeskrypcją;
c)�opracowanie aplikacji mobilnej, którą Zwiedzający będą mogli za bezpłatnie pobrać na własne 
urządzenia mobilne;
d)�dostawa sprzętu:
- 10 odtwarzaczy (smartfony o parametrach umożliwiających odtwarzanie nagrań audio i 

           wideo) wraz z ładowarkami;
- 20 par słuchawek nausznych z wymiennymi gąbkami 
w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, 
Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i 
dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT. 

2. Szczegóły realizacji zamówienia: 
1.�Czas trwania audiowycieczki: ok. 20 min.
2.�Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał tekstowy stanowiący podstawę do przygotowania 
scenariusza audiowycieczki.
3.�Tekst scenariusza audiowycieczki zostanie przed nagraniem przedłożony Zamawiającemu do 
akceptacji.
4.�Wybór lektorów:
a.�Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 propozycje głosów lektorskich
b.�lektorzy zaproponowani przez Zamawiającego muszą być lektorami zawodowymi;
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c.�Zamawiający dokona wyboru odpowiadającego jego wymaganiom lektora;
d.�jeżeli spośród wskazanej dla danego głosu grupy lektorów Zamawiający nie uzna żadnego za 
odpowiedni, Wykonawca przedstawi propozycję kolejnych lektorów;
e.�czynności opisane w pkt. a-d powyżej będą powtarzane do momentu, w którym Zamawiający i 
Wykonawca uzgodnią wybór lektorów 
5.�Aplikacja winna działać na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) pracujących pod 
systemami operacyjnymi Android (6.0 i wzwyż) i iOS (9.0 i wzwyż).
6.�Odtwarzacze – smartfony o systemie operacyjnymi Android (6.0 i wzwyż) posiadające możliwość 
odczytywania QR kodów. 
7.�Odtwarzacze muszą być zaopatrzone w uchwyt umożlwiający przypięcie do nich smyczy 
umożliwiającej zawieszenie ich na szyi.
8.�Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
9.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych
10.�Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

Kody CPV

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
72212500-4 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
92370000-5 Usługi techników dźwięku

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubuskie

Powiat

zielonogórski

Gmina

Bojadła

Miejscowość

Bojadła

Harmonogram
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Etap 1

Koniec realizacji

2022-09-30

Opis

Termin zakończenia realizacji zamówienia

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno 
zamówienie polegające na opracowaniu scenariusza audiowycieczki (czas trwania audiowycieczki: 
min. 20 min) wraz przygotowaniem nagrań lektorskich i aplikacji mobilnej o wartości nie mniejszej 
niż 30 000 zł. Dotychczasowe realizacje należy wyszczególnić na załączniku nr 7 oraz dołączyć 
dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w 
szczególności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
d) prokurenta,
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e) pełnomocnika,
f) 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.
-dla potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
4. Zgodnie z art. 7  ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia 
publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy, wyklucza 
się:
1)�Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
2)�Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3)� Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 
listę lub będący taką jednostka dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

6.�Do oferty należy dołączyć:
a) formularz oferty – załącznik nr 1 i 1a
b) oświadczenie RODO– załącznik nr 3
c) oświadczenie o powiązaniach – załącznik nr 4
d) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6
f) załącznik nr 7 – wykaz usług
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena (brutto) oferty podana w PLN - 100 %
2.�Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawcę, tj.: 
a)�najniższej ceny (brutto) oferty w PLN wg wzoru:
[(Cn : Cb) x 100 pkt] x 100 %
Cn – cena najkorzystniejszej oferty
Cb¬ – cena oferty badanej

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-06-06 - data opublikowania

-> 2022-06-14 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
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-> 2022-09-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Audio-oprowadzanie po wystawie stałej Pałacu 
Bojadła – opracowanie scenariusza audiowycieczki wraz z... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Audio-oprowadzanie po wystawie stałej Pałacu 
Bojadła – opracowanie scenariusza audiowycieczki wraz z...


