Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA STOISK NARODOWEGO
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PODCZAS 16. PIKNIKU NAUKOWEGO W
WARSZAWIE ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJE
TECHNOLOGIE MASZYNY W POZNANIU
Numer ogłoszenia: 69840 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I
ORGANIZACJA STOISK NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PODCZAS
16. PIKNIKU NAUKOWEGO W WARSZAWIE ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH
TARGÓW INNOWACJE TECHNOLOGIE MASZYNY W POZNANIU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem I
części zamówienia jest kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, na potrzeby 16. Pikniku Naukowego, organizowanego przez Polskie Radio i
Centrum Nauki Kopernik w dniu 12 maja 2012 r. w Parku Marszałka Rydza Śmigłego w
Warszawie; w tym w szczególności montaż, demontaż, transport elementów stoiska oraz
produkcja i dostawa materiałów promocyjnych na miejsce wydarzenia.W ramach transportu
uwzględnić należy dostawę elementów stoiska i materiałów promocyjnych na miejsce
wydarzenia oraz zwrot ich nadwyżki i elementów możliwych do dalszego wykorzystania do
siedziby Zamawiającego, przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. Przedmiotem II części
zamówienia jest kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, na potrzeby Międzynarodowych Targów Innowacje Technologie Maszyny w
Poznaniu, organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. w dniach 29
maja - 1 czerwca 2012 r. w Poznaniu; montaż, demontaż, transport elementów stoiska oraz
produkcja i dostawa materiałów promocyjnych na miejsce wydarzenia. W ramach transportu
uwzględnić należy dostawę elementów stoiska i materiałów promocyjnych na miejsce
wydarzenia oraz zwrot ich nadwyżki i elementów możliwych do dalszego wykorzystania do
siedziby Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.60.00-0, 79.82.25.00-7, 39.29.41.00-0,
60.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
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
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu zostaną
uznani Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali należycie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują należycie, co najmniej 3 usługi w zakresie kompleksowej
organizacji stoiska targowego (tj. zaprojektowania konstrukcji stoiska,
instalacji stoiska targowego oraz wyposażeniu stoiska w meble) o wartości co
najmniej 40 000,00 zł brutto każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku

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:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie



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, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty załączone do oferty z wyłączeniem pełnomocnictwa muszą być przedstawione w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed
zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Uznaje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty, chyba że co innego wynika
z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub
notarialnego odpisu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia oświadczenia i dokumentów, o
których mowa w Rozdziale VI ust. 2 i 5 SIWZ, dotyczy każdego z podmiotów. Pozostałe
dokumenty Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te będą
rozpatrywane łącznie. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ, zostało złożone przez
pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym
również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w
ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs
walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:



1 - Cena - 45
2 - oryginalność i estetyka - 55

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
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ncbr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju Dział Administracyjno - Gospodarczy Sekcja Zamówień
Publicznych ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa pok. 323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 20.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kancelaria,
pok. 204 ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa.
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: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na
potrzeby 16. Pikniku Naukowego, organizowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki
Kopernik w dniu 12 maja 2012 r.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i





Rozwoju, na potrzeby 16. Pikniku Naukowego, organizowanego przez Polskie Radio i
Centrum Nauki Kopernik w dniu 12 maja 2012 r. w Parku Marszałka Rydza Śmigłego
w Warszawie; w tym w szczególności montaż, demontaż, transport elementów stoiska
oraz produkcja i dostawa materiałów promocyjnych na miejsce wydarzenia. W ramach
transportu uwzględnić należy dostawę elementów stoiska i materiałów promocyjnych
na miejsce wydarzenia oraz zwrot ich nadwyżki i elementów możliwych do dalszego
wykorzystania do siedziby Zamawiającego, przy ul. Nowogrodzkiej 47a w
Warszawie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.60.00-0, 79.82.25.00-7, 39.29.41.000, 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 12.05.2012.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 45
o 2. oryginalność i estetyka - 55

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, na potrzeby Międzynarodowych Targów Innowacje Technologie Maszyny w
Poznaniu, organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. w dniach 29
maja - 1 czerwca 2012 r. w Poznaniu.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, na potrzeby Międzynarodowych Targów Innowacje Technologie Maszyny
w Poznaniu, organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. w
dniach 29 maja - 1 czerwca 2012 r. w Poznaniu; montaż, demontaż, transport
elementów stoiska oraz produkcja i dostawa materiałów promocyjnych na miejsce
wydarzenia. W ramach transportu uwzględnić należy dostawę elementów stoiska i
materiałów promocyjnych na miejsce wydarzenia oraz zwrot ich nadwyżki i
elementów możliwych do dalszego wykorzystania do siedziby Zamawiającego przy
ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.60.00-0, 79.82.25.00-7, 39.29.41.000, 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 29.05.2012.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 45
o 2. oryginalność i estetyka - 55

