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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299001-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2017/S 145-299001

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14A
Opole
45-082
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Szagdaj-Ryśniak
Tel.:  +48 774531127-21
E-mail: sekretariat@ncpp.opole.pl 
Faks:  +48 774538814
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ncpp.opole.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ncpp.opole.pl/o-nas/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z projektorem
multimedialnym, oraz dostawa mikrofonów bezprzewodowych, na potrzeby Sali kameralnej Narodowego
Centrum.
Numer referencyjny: AD.381.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
32000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:sekretariat@ncpp.opole.pl
http://ncpp.opole.pl/
http://ncpp.opole.pl/o-nas/przetargi/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, kalibracja i strojenie fabrycznie nowych urządzeń
systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z projektorem, oraz dostawa fabrycznie nowych
mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu, na potrzeby Sali kameralnej
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu, w zakresie i na warunkach
określonych w SIWZ z załącznikami i wzorze umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie
personelu Zamawiającego w częściach zamówienia dotyczących dostawy urządzeń systemu nagłośnieniowego
i systemu oświetleniowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. według podziału na 3 części:
1. dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego,
2. dostawa i montaż elementów systemu oświetleniowego wraz projektorem multimedialnym,
3. dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32342000
32343000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sala Kameralna Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14A, 45-082 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego i wyposażenia do siedziby Zamawiającego, wykonanie
niezbędnych instalacji kablowych oraz przyłączy sygnałowych, montaż, uruchomienie, programowanie,
kalibrację oraz strojenie poszczególnych urządzeń, przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego (2
osoby) z zakresu obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń, serwis gwarancyjny urządzeń.
Główne urządzenia będące przedmiotem Zamówienia, to:
1. Kolumna głośnikowa szerokopasmowa Line Array stałokątowa (typ 1)
2. Kolumna głośnikowa niskotonowa (typ 1)
3. Kolumna głośnikowa szerokopasmowa Line Array stałokątowa (typ 2)
4. Kolumna głośnikowa niskotonowa (typ 2)
5. Wzmacniacz mocy z procesorem DSP (typ 1)
6. Wzmacniacz mocy z procesorem DSP (typ 2)
7. Kolumna głośnikowa szerokopasmowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr
1.1. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usuwania usterek / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich PLN.
W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze
średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż elementów systemu oświetleniowego wraz projektorem multimedialnym
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000
31500000
31520000
38652100
80511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sala kameralna w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14A, 45-082 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa urządzeń i wyposażenia urządzeń systemu oświetleniowego i projektora multimedialnego do siedziby
Zamawiającego, montaż wraz z rozmieszczeniem i podłączeniem urządzeń oświetleniowych do istniejącego
w obiekcie okablowania sygnałowego, uruchomienie, sprawdzenie poprawności współdziałania z istniejącymi
urządzeniami (posiadanymi przez NCPP urządzeniami systemu oświetlenia), przeprowadzenie szkolenia
pracowników Zamawiającego (2 osoby) w zakresu obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń, serwis
gwarancyjny urządzeń.
Zamówienie dotyczy urządzeń:
1. Ruchoma głowa typu „wash” oparta na źródłach LED, pracująca w protokole DMX 512
2. Ruchoma głowa hybrydowa oparta na wyładowczym źródle światła, pracująca w protokole DMX 512
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3. Ruchoma głowa typu „beam” oparta na wyładowczym źródle światła, pracująca w protokole DMX 512
4. Urządzenie typu „stroboskop” oparte na źródłach LED pracujące w protokołach DMX 512 oraz RDM
5. Wielosegmentowa ruchoma głowa typu „wash” oparta na źródłach światła LED pracująca w protokołach DMX
512, Sacn, Art.-Net, Kling-Net.
6. Urządzenie typu „PAR LED” oparte na źródłach światła LED pracujące w protokole DMX 512
7. Maszyna do mgły typu hazer atmosferyczny klasy Peasoup Phantom Hazer pracująca w protokole DMX 512
8. Wentylator estradowy pracujący w protokole DMX 512 klasy Peasoup PS 315
9. Reflektor typu Plano-Convex z lampą halogenową o mocy 1000W klasy Robert Juliat 306LPC
10. Projektor multimedialny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr
1.2. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usuwania usterek / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich PLN.
W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze
średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32340000
32341000
32342410
32342100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Sala kameralna Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14A, 45-082 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający informuje, że ta część zamówienia związana jest z realizacją Projektu POIS.08.01.00-00-1001/16
pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki,
w szczególności w zakresie polskiej piosenki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020.
dostawa urządzeń i wyposażenia do siedziby Zamawiającego, serwis gwarancyjny urządzeń:
1. Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych
2. Kapsuła dynamiczna do mikrofonów bezprzewodowych – do ręki (typ 1)
3. Kapsuła dynamiczna do mikrofonów bezprzewodowych – do ręki (typ 2)
4. Słuchawki douszne do bezprzewodowego systemu monitorowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr
1.3. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usuwania usterek / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich PLN.
W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze
średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot,
na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, iż zrealizował w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje:
1) dla Części I zamówienia – nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu wraz ze
strojeniem i uruchomieniem systemu nagłośnienia, dla obiektów kulturalnych, takich jak teatry, opery,
filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, domy kultury, o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto
każde,
2) dla Części II zamówienia – nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu elementów
systemu oświetlenia scenicznego dla obiektów kulturalnych, takich jak teatry, opery, filharmonie, sale
koncertowe, sale widowiskowe, domy kultury, o wartości nie mniejszej niż 220 000 brutto każde, oraz nie mniej
niż dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu projektora multimedialnego o wartości nie mniejszej niż
20 000 brutto każde,
3) dla Części II zamówienia – nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie systemu mikrofonów
bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu dla obiektów kulturalnych, takich jak teatry, opery,
filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, domy kultury, o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN brutto
każde,
Wykonawca sporządzi wykaz dostaw i załączy dowody potwierdzające, że te dostawy zostały Wykonane
należycie.
2. dotyczy Części I oraz Części III zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie
lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega
Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą
niezbędne kwalifikacje i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w montażu i obsłudze oferowanych
urządzeń i sprzętu.
Wykonawca sporządzi wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które Wykonawca
zgłosi w wykazie osób załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje do osoby wskazanej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia i warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały we
wzorze umowy stanowiącym dla każdej części zamówienia odpowiednio Załącznik nr 8.1 – 8.3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) Opole 45-082, ul. Piastowska 14A.
Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
1) w części I: w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);
2) w części II: w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
3) w części III: w wysokości 3 300 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn.zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Millennium SA 59 1160 2202 0000 0002 1171 5628
z adnotacją „Wadium –…………… część (wpisać odpowiedni numer części) zamówienia AD.381.2.2017 na
dostawę ………………………………………. (wpisać właściwą nazwę części zamówienia)
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty
wadium na rachunku Zamawiającego.
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4. W przypadku kiedy Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część postępowania, zaleca się,
aby wadium zostało wpłacone na każdą część osobno, a nie w łącznej kwocie.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 13.2. ppkt 2 – 5, właściwy dokument należy
dołączyć do oferty w formie oryginału.
6. Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do
której powinny być złożone oferty.
7. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w pkt 13.2. ppkt 2 – 5, muszą być sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i zawierać nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego).Ponadto muszą zawierać określenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego którego dotyczą, kwotę i termin ważności.
8. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa
wypłata na rzecz Zamawiającego.
9. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których
Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku, a także żądania ponownego wniesienia, są
określone w art. 46 ustawa Pzp.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 25 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2017

https://www.uzp.gov.pl/kio

