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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193719-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Sprzęt wystawowy
2021/S 076-193719

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Adres pocztowy: Radom
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Sobczyk
E-mail: h.sobczyk@muzeum.edu.pl 
Tel.:  +48 483624329
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeum.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.muzeum.edu.pl/index.php?id=57

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.muzeum.edu.pl/index.php?id=57
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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

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

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie aranżacji wystawy stałej w ramach zadania: aranżacja i realizacja stałej wystawy Muz. His. Radomia 
wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych ...
Numer referencyjny: MJM-ZP.26-2/D/2021

II.1.2) Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i realizacja stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” w 
zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w 
Radomiu. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:
1) wykonać projekt wykonawczy wystawy stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” w zabytkowych 
wyremontowanych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu ul. Rynek 4 i 5, 26-600 Radom;
2) wykonać pełną aranżację wystawy wraz z dostawą wyposażenia na podstawie zaakceptowanego projektu 
wykonawczego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
32321300 Materiały audiowizualne
32351000 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
37524100 Gry edukacyjne
39133000 Zestawy wystawowe
39150000 Różne meble i wyposażenie
79930000 Specjalne usługi projektowe
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, mazowieckie, Radom

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i realizacja stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” w 
zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w 
Radomiu. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:
1) wykonać projekt wykonawczy wystawy stałej wystawy „Muzeum Historii Radomia” w zabytkowych 
wyremontowanych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu, ul. Rynek 4 i 5, 26-600 Radom;
2) wykonać pełną aranżację wystawy wraz z dostawą wyposażenia na podstawie zaakceptowanego projektu 
wykonawczego.
2. Opis elementów jakie należy uwzględnić w przygotowanym projekcie i aranżacji stanowią Załącznik nr 5 do 
niniejszej SWZ.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostało podzielone na etapy:
1) etap I – wykonanie opracowań projektowych (wykonanie i dostawa);
2) etap II – dostawa elementów multimedialnych (dostawa);
3) etap III – produkcja i treści multimedialnych (wykonanie, dostawa i uruchomienie);
4) etap IV – dostawa i montaż elementów wyposażenia oraz pozostałych dostaw wskazanych w Załączniku nr 5 
i przygotowanej dokumentacji projektowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2021
Koniec: 30/06/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia:
do 30.6.2022, z tym, że:
1. etap I i etap II, mają zostać wykonane do 30.11.2021;
2. etap III i etap IV, mają zostać wykonane do 30.6.2022.
W ramach kryterium oceny oferty Wykonawca może zaoferować wykonanie etapu III do 30.11.2021, za co 
zostaną ofercie przyznane dodatkowe punkty zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SWZ.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie 
publiczne, są zawarte w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Także tam znajdują się 
postanowienia dotyczące możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne zgodnie z art. 455 Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/05/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/05/2021
Czas lokalny: 11:00

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
8. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy; zwięzłe przedstawienie 
zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
9. Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; dowód 
przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania odwołującego.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2021
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