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Centrum Technologii Audiowizualnych.
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I. 1) N17ryA I ADRES: Centrum TechnologiiAudiowizualnych - CeTA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj'
dolnośIąskie, tel. 71 348 10 61, faks 7L347 7272'

o

Adres strony internetowej zamawiającego; Www'Wff,wroclaw.pl.

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Inny; Państwowa InsĘĄucja Kultury.
SEKC]A II: PMEDMIoT ZAMÓWIENIA

II.1) oKREśLENIE PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

II'1.1) Nazwa nadana zamówieniu praez zarnawiającego: Dostawa monitorów wraz z akcesoriami

na

potzeby projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych.'

II'1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa monitorów wraz

z

akcesoriami na potrzeby projeftu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych' CPV 30231300-0'
30230000-0, 30237100-0, 30231320-6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia'.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

nie.

II.1.5) Wspótny Słownik Zamówień (CPv): 30.23'13'00-0, 30.23.00.00-0, 30'23.71.00_0, 30.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie'

II.2) czAs TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: okres w dniach:

21.

SEKC]A III: INFORMACJE O CHAMKTEME PMWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rII.l) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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czv przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III'3) WARUNKI UDzIAŁu w PosTĘPoWANIu oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKóW

o

III' 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalnościIub czynności,jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

o

ni doĘczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

.

o

nie dotyczy

III.3.3) Potencjał techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

o

nie doĘczy

III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

.

o

nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna ifinansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

nie dotyczy

III'4) INFoRMAclA o ośwIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MA'Ą DosTARczYć
WYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKoW UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

o
o

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=
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie aft. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

o
.

.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwegorejestru, 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 ofeń, 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, ze:
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niz 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeft

rrr.6) rNNE DOKUMENry
Inne dokumenĘ niewymienione w pkt III'4) albo w pkt III'5)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofeĘ - wg załącznika do SIWZ. 2. Arkusz kalkulacyjny - wg załącznika do
SIWZ. 3. Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznika do SIWZ. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 1II.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierająrym oświadczeniezłozone przed notariuszem/ właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania'

lll'7) Cl1ogranicza
których ponad 50

o/o

się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne Ęlko dla wykonawców, u
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKOA IV: PROCEDURA

IV'1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
rv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie'
rv.3) ZMTANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawaftej umowy w stosunku do treścioferĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W zakresie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4)

IN FORMACJE

ADMINISTMCYJN

E

IV'4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

:

www.wff'wroclaw.p

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Technologii

Audiowizualnych ceTA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu !ub ofeftl 09.02.2012
godzina 15:00, miejsce: Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław sekretariat.

Iv.4.5) Termin związania ofeńą: okres

W

dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)'

lv.4.L7) 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 Wo!nym
Handlu (EFTA)' które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: nie

Cłtllł''-li;łii;,.|i:'l::,i;,1,i ;,:.,':: .:,',,'l'.,i',.:,::il
l; r, ";r.;,,.!'il i; ii'iia I i : !;: :i : ; r ;, ; i r'
",'si;;.:'i łv;.: 1-. ::. li- t i't l_:',,,, ;'1..,1 i .,,,";

irli.
:'l

!'

|cl'

v",i

I

7]".]'.1.* ]'* i:r].
ł-j

jF

!]l:l

;];ł:'_.' le:"]

.J:ł ;]]']]. ].::

j":::_ ::

:1

)';

p.o

I

Robert

