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Ogłoszenie

Numer

2022-43870-131490

Id

131490

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.06.01.03-12-0011/22 - Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem

Tytuł

Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy oraz warunki jej zmiany w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 
zawarte są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do zapytania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-10-20
1. Zapytanie ofertowe z załącznikami 1 do 6

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-10-20

Data ostatniej zmiany

2022-10-20

Termin składania ofert

2022-10-28 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

TEATR STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA
Chramcówki 15
34-500 Zakopane
NIP: 7360012960

Osoby do kontaktu

Dorota Juchniewicz
tel.: 501095217
e-mail: dorotaj@witkacy.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Usługa kompleksowego zarządzania projektem, koordynacji rzeczowej i finansowej oraz nadzór 
nad księgowością realizowaną dla projektu pn.: Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w 
Zakopanem, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Małopolskiego na lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Kody CPV

72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)�Zdolności technicznej lub zawodowej:
a)�Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem/koordynacją 
projektu, usługi te obejmowały świadczenie rozliczania lub doradztwa finansowego w ramach 
projektu oraz doradztwo prawne w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu, przy czym 
projekty te były dofinansowane ze środków zewnętrznych, a wartość całkowita brutto każdego          z 
projektów objętych usługami wyniosła co najmniej 4.000.000 zł. 
Powyższy warunek oceniany będzie na podstawie wykazu usług, stanowiący załącznik nr 2 do 
zapytania;
b)�Zamawiający uzna warunek za spełniony w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
1 osobą posiadającą: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz doświadczenie w 
realizacji co najmniej 2 oddzielnych zadań polegających na wykonywaniu czynności w zakresie 
zarządzania i rozliczania projektów lub koordynacji projektów dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych o wartości co najmniej 4.000.000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma 
dotyczyć innego projektu).
1 osobą z uprawnieniami radcy prawnego / adwokata z co najmniej 5-letnim doświadczeniem 



Wygenerowano: 2022-10-20 14:38 Strona 4 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem

zawodowym jako radca prawny / adwokat oraz który jako radca prawny / adwokat brał udział w 
realizacji co najmniej 1 zamówienia publicznego, którego przedmiotem była obsługa prawna realizacji 
robót budowlanych – wartość robót budowlanych minimum 2.000.000 zł brutto,
Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu osób, według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do zapytania.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składających się na ofertę.
1)�Oferta powinna zawierać:
a)�Formularz ofertowy.
b)�Wykaz usług – stanowiący załącznik nr 2 do zapytania.
c)�Wykaz osób – stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.
d)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 4 do 
zapytania.
e)�Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – stanowiące załącznik           nr 5 do 
zapytania.
2)�Dokumenty, o których mowa w pkt 1) są składane w formie oryginału.
3)�W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień                      i 
uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy
2. Warunki wykluczenia.
1)�W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2)�Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania                  między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań                     w 
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
-�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-�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.
3)�W celu potwierdzenie powyższego, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia                    i 
podpisania oświadczenia zawartego w załączniku nr 5 do zapytania.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 60 %

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie kadry zarządzającej projektem 20 %

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie radcy prawnego /adwokata 20 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-10-20 - data opublikowania
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-> 2022-10-28 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


