Gdynia 21.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Dostawa bonów towarowych
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2016r.

nr ogłoszenia 347956-2016
SEKCJA I: Zamawiający
1)

Nazwa i adres:
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, woj. pomorskie,
tel. 58 785 58 11, faks 58 785 58 61

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzyczny.org
2)
Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Artystyczna wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
Województwa Pomorskiego pod nr RIK Woj. Pom. 8/99/2008
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg o:
Dostawa bonów towarowych
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Teatru Muzycznego w Gdyni
w ilości 1.567szt. x 50 zł
Bony (talony w formie papierowej) stanowią znaki na okaziciela, uprawniające okaziciela do otrzymania
towarów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej akceptujących bony, o wartości odpowiadającej
wartości nominalnej bonów.
Termin ważności bonów nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
Realizacja bonów towarowych minimum w 30 placówkach handlowych na terenie Trójmiasta.
Zapłata za dostawę następować będzie przelewem bankowym na konto wskazane przez dostawcę w terminie do
14 dni od dnia wystawienia faktury.
1.4) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i
7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – w zakresie bony towarowe
1.5) Wspólny Słownik Zamówień CPV
30.19.97.50- 2

(talony)

1.6) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
1.7) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
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2) Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - 5 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJ E O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
1) Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2) Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
dotyczące:
3.1.

zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu, którym jest:
- wykaz zawierający co najmniej dwie dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dwóch dostaw polegających na dostawie bonów towarowych o wartości
nie niższej niż 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda wykonaną w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. dost awy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje. W przypadku składania oferty
wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wyka zy. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
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 Pzp
4.1.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:
a)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z
art.22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych
4.2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, należy przedłożyć:

a)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c)
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do ud ziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
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spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu
d)
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
4.3
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy
a)
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

4.4.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa pkt.III.4.3a), składa:
4.4.1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że
a) 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
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariusze, organem sądowym, ad ministracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie reje strów publicznych
danego kraju, z których zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące wykonawców. Jeżeli
wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny
bezpłatnie w rejestrze publicznym i wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.

4.5.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
4.6

Inne dokumenty:

4.6.1)

formularz ofertowy

4.6.2) pełnomocnictwo - wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się
wspólnie kilku wykonawców, o zakresie, co n ajmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.6.3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę - do oferty dołączyć dokumenty
wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana,
chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp. W
przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.
4.6.4) wykaz placówek sprzedaży detalicznej znajdujących się na terenie Trójmiasta realizujących bony
towarowe
4.6.5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia –
a)
wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b)
wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami t ych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
c)
zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wo bec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ust. 5 Pzp.
d)
wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
e)
jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa w pkt. III.4.6.5a), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał
się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa pkt. III.4.6.5a)
Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. III.4.6.5b), musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez
podmiot trzeci.
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy
chronionej oraz innych wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
SEKCJA IV PROCEDURA
1 Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

2. Kryteria oceny ofert
Nazwa kryterium

| Waga |

--------------------------------------------------------------------------| Cena

| 60 |

-------------------------------------------------------------------------| Liczba placówek sprzedaży detalicznej na terenie Trójmiasta

| 40 |

---------------------------------------------------------------------------
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3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
4. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
5. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
6. Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność
zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do
zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) np. pogoda uniemożliwiająca
wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. St rony mają prawo do skorygowania
uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony
zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu
zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu
realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania.
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
Gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa również
ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.

7. Informacje administracyjne
7.1) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej :
www.muzyczny.org
7.2) Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego:
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Pokój nr 23 Sekretariat
do dnia 29.11.2016r. do godz. 10.00
7.3) Termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Pokój nr 052
dnia 29.11.2016r. godz. 10.30
7.4) Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
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7.5) Informacje
Europejskie

dodatkowe, w tym dotyczące

finansowania projektu/programu ze

środków Unii

nie dotyczy

Dyrektor Naczelny
Igor Michalski

___________________________
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej

Gdynia, 21.11.2016r.
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