Ogłoszenie nr 773293-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Miejska Złotoryja: Usługi informacji i promocji Projektu (informacja i promocja dotycząca
rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa) pn.
„Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi – budowa hali modułowej
dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach RPO WD 2014-20020 Oś Priorytetowa:1.
Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.3 Rozwój
przedsiębiorczości – ZIT AJ Schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Złotoryja, krajowy numer identyfikacyjny 39064765300000,
ul. Pl. Orląt Lwowskich 1 , 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 779 138, email um@zlotoryja.pl, faks 768 783 120.
Adres strony internetowej (URL): www.zlotoryja.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)

Nie
www.zlotoryja.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.zlotoryja.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
tak, w formie pisemnej
Adres:
Gmina Miejska Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi informacji i promocji Projektu
(informacja i promocja dotycząca rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na
terenie województwa) pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi –
budowa hali modułowej”
Numer referencyjny: WFZ. 271.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Stworzenie
profesjonalnej prezentacji wybudowanej infrastruktury przeznaczonej pod działalność gospodarczą prezentacja komputerowa w formie animacji, animowanego filmu, - w prezentacji mogą być użyte
zdjęcia, filmy i inne elementy prezentujące zamawiane treści, wszystko ma stanowić spójną całość, wykonawca zapewni lektora do prezentacji (przedstawi 2 propozycje do wyboru Zamawiającej), - czas
trwania 3 minuty, - pełen kolor, - prezentacja będzie dostarczona w rozdzielczości, tak aby mógł być
prezentowany na dużym ekranie, - prezentacja będzie dostarczona w 5 egzemplarzach na powszechnie

używanym nośniku (karta SD, UZB, etc) w formacie i formie umożliwiającej dalsze kopiowanie, prezentacja będzie możliwa do odtworzenia komputerowo w powszechnie dostępnym formacie,
Prezentacja ma zawierać co najmniej następujące treści: - krótką informacje o mieście Złotoryja, informacje lokalizującą hale na mapie Złotoryi, województwa dolnośląskiego i Polski, - informacje o
parametrach hali i jej przeznaczeniu, oferowanym standardzie hali, - ofertę najmu hali (określenie kto
może wynajmować, na jakich zasadach, jaka działalność jet dopuszczalna), - informacje o instytucjach
otoczenia biznesu (co najmniej 3 instytucje z miasta i województwa dolnośląskiego, - informacje o
instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Złotoryi, - informacje o
służbach i strażach działających w mieście, - krótką prezentacje wiodących firm z terenu Złotoryi i
powiatu złotoryjskiego; Informacji w powyższym zakresie dostarczy Zamawiająca do 7 dni od daty
podpisania umowy. 2) Wyprodukowanie krótkiego filmu promocyjnego, który będzie można emitować w
trakcie r targów, spotkań branżowych w lokalnych mediach. - film – czas trwania - 5 minut wraz z 30
sekundowym spotem – skrótem filmu, - jakość filmu – full hd, - wykonawca zapewnia lektora filmu oraz
podkład muzyczny – wykonawca przedstawi trzy propozycje lektora oraz trzy różne podkłady muzyczne
do wyboru Zamawiającego, - napisy, grafika, adnotacje w filmie w szczególności identyfikujące miejsca,
firmy czy osoby zapewnia wykonawca w cenie oferty, - w filmie muszą znaleźć się ujęcia z lotu ptaka,
(hala modułowa, miasto, w zależności od treści zaakceptowanych w scenariuszu filmu) - wszystkie
fragmenty filmu, bez względu na sposób ich zarejestrowania muszą mieć tą samą wysoką jakość filmu,
Film powinien prezentować następujące treści: - krótką informacje o mieście i najbliższej okolicy, w tym
akcentować fakt istnienia starego zagłębia miedziowego i związanego z tym przemysłu, - informację
lokalizacyjną o mieście (dostępność infrastruktury, autostrady, kolei etc) - najważniejsze podmioty
działające w mieście, - prezentacje hali – od robót budowlanych aż po pełną wizytówkę budowanej hali, co najmniej 2 krótkie wywiady i/lub prezentacje z osobami wskazanymi przez Zamawiającą, - prezentacje
wiodących 5 firm z terenu Złotoryi i powiatu – po uzgodnieniu z Zamawiającą 3) Zakup 3 ogłoszeń w
prasie, w tym również w prasie specjalistycznej. - 2 -ogłoszenia – muszą znaleźć się w prasie o zasięgu
regionalnym (1 ogłoszenie) i ogólnopolskim (1 ogłoszenia), - 1 ogłoszenie powinno znaleźć się w prasie
specjalistycznej, przez którą rozumie się gazetę, tygodnik, miesięcznik o charakterze biznesowym;
wykonawca przedstawi Zamawiającej tytuł do akceptacji. Ogłoszenia powinny zawierać: - wizualizację
budowanego obiektu, - krótką informację o charakterze obiektu, jego lokalizacji, możliwości dojazdu, krótką informacje o zasadach, ulgach, możliwościach wynikających z inwestowania w Złotoryi, - mapkę
lokalizującą Złotoryję i/lub Strefę Aktywności Gospodarczej w Złotoryi (kontur), na tle Polski (Europy) i
Dolnego Śląska – możliwa w formie jednej mapy z zachowaniem jej czytelności. 4) Opracowanie folderu
reklamowego. Opracowanie foldera wraz z drukiem w nakładzie 1000 szt. - folder w formacie A4, obustronny, - pełen kolor, - wykonawca zapewni i przedstawi do akceptacji projekt graficzny folderu, -

gramatura papieru – Folder z jednej strony będzie zawierać: - wizualizację budowanego obiektu, - krótką
informację o charakterze obiektu, jego lokalizacji, możliwości dojazdu, - krótką informacje o zasadach,
ulgach, możliwościach wynikających z inwestowania w Złotoryi, Folder z drugiej strony będzie zawierać:
- mapkę lokalizującą Złotoryję i/lub Strefę Aktywności Gospodarczej w Złotoryi (kontur), na tle Polski
(Europy), - uproszczony plan miasta z zaznaczonymi: przedsiębiorstwami i instytucjami biznesu. - 8
stron, -szycie zeszytowe po długim boku, - lakier drip off, - okładka błysk 250 , środek błysk 170 g 5)
Opracowanie i zakup reklamy zewnętrznej (2 bilbordy) Na bilbordzie Wykonawca obowiązany jest
zamieścić: - napis wskazujący na tytuł realizowanego projektu, - napis: Inwestuj w Złotoryi, wizualizację powstającego obiektu, - dane kontaktowe do Zamawiającej w celu wynajmu hali;
Wykonawca zapewnia: - podkład w standardzie: blacha cynkowana, blacha aluminiowa lub płyta PCV,
płyta poliwęglanowa, - konstrukcje niezbędna do właściwego eksponowania bilbordu – bezpieczną
(zabezpieczona przed podmuchem wiatru), odporną na warunki pogodowe, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającą - projekt graficzny bilbordu do akceptacji przez zamawiającą, - wydruk wielkoformatowy
bilbordu, w pełnym kolorze, Format: - konstrukcja reklamowa 10x3m * 2 sztuki, - lokalizacja – 1 szt.
reklamy (bilbord) na działce wskazanej przez Zamawiającą w sąsiedztwie wybudowanej hali modułowej,
- lokalizacja – 1 szt. wskazana przez Wykonawcę (wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 2
wariantów lokalizacji do wybory przez Zamawiającą), preferowane drogi wylotowe z miasta Złotoryja,
lokalizacja w obrębie granic administracyjnych Miasta Złotoryja. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
związane z ekspozycją (montażu, demontażu, przywozu, opłat za zajęcie pasa drogowego i innych
wymaganych prawem). Czas ekspozycji reklam zewnętrznych 3 lata.

II.5) Główny kod CPV: 39294100-0
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania 30 dni roboczych od daty podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: C. Zdolności technicznej lub zawodowe – o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż - wykonali (zakończyli kompletnie) w okresie ostatnich 3
lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwa filmy reklamowe o minimalnej długości 1,5 minuty, z podkładem muzycznym o
tematyce promocyjnej (promocja produktu, usługi, jednostki samorządu terytorialnego etc);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1.2.) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów: a) zaświadczenie właściwego
naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, lub Wykonawca wskazuje Zamawiającemu na ogólnodostępne i
elektroniczne bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać takie dokumenty. Wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Na wezwanie Zamawiającego
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty na potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w § 7 i § 8
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) – c), składa dokument lub dokumenty wystawione
zgodnie z prawem kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 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; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 5. Dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) – b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. 6. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. c), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a-c, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.
Dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu lub przez osobę na podstawie udzielonego i załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Załączone do oferty dokumenty muszą potwierdzać uprawnienia tych osób do

reprezentowania Wykonawcy. 10. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia. 11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub
dokumentów lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1.) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy
Pzp, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia dokumentów: a)
wykaz wykonanych filmów – załącznik nr 7 – wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch
filmów reklamowych o minimalnej długości 1,5 minuty, z podkładem muzycznym o tematyce
promocyjnej (promocja produktu, usługi, jednostki samorządu terytorialnego etc); Filmy powinny być
uplodowane na ogólnie dostępnej stronie internetowej lub w innym wskazanym przez Oferenta
miejscu tak, aby umożliwić zapoznanie się zamawiającej. W tabeli należy, przy każdym filmie
wskazać adres www, pod którym znajduje się film.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby i czas realizacji. Wykonawca przedkłada w/w zobowiązanie innych podmiotów (w trybie art.
22a ustawy Pzp). Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż Wykonawca

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych,
zrealizuje usługi informacji i promocji będące przedmiotem zamówienia. 3. Wykonawcy występujący
wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania lub
reprezentowania oraz zawarcia umowy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Oryginał
pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie
wybrana, Zamawiający, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, będzie żądał przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena

70,00

gwarancja 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy § 10 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego

przez Strony. 3. Zamawiająca określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania
zmian zawartej umowy: 3.1. zmiana terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy spowodowane: a. zmianami przepisów w trakcie
realizowania zadania, które skutkują potrzebą dokonania zmian przedmiotu zamówienia, b. koniecznością
wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów administracyjnych, np. nadzoru
budowlanego, itp., c. nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi lub okolicznościami, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d. działaniami siły wyższej, tj.
wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof,
strajków, wojen, epidemii) e. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być
przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na
przyspieszenie wykonania, 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie, 3) zmianach mających wpływ na poprawę
sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 4) zmianach mających wpływ na
poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) zmianach
mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 6) zmianach mających wpływ na poprawę
parametrów technicznych, 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalnoużytkowych, 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.01.2020, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W przypadku dalszych utrudnień związanych z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego ofertę we
wskazanym terminie należy wrzucić do urny stojącej na parterze w Urzędzie Miejskim. Sugerujemy
bezpośrednio przed złożeniem oferty skontaktować się z pracownikiem sekretariatu pod nr telefonu: 76/
87-89-100, lub osobą do kontaktu: 76/ 87-89-175. W przypadku, kiedy otwarcie ofert w związku z
sytuacją zagrożenia epidemicznego nie będzie mogło odbyć się w sposób tradycyjny, otwarcie ofert
będzie transmitowane na żywo. Przekaz z transmisji dostępny będzie na stronie internetowej
Zamawiającego. Informacja o transmisji podana będzie na stronie internetowej Zamawiającego, w
zakładce dedykowanej niniejszemu postępowaniu. XIW. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zamawiający w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Urząd Miejski w Złotoryi oraz Gmina Miejska
Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
Danych Osobowych (IOD).

W Urzędzie powołany jest Inspektor Ochrony

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i

c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu realizacji projektu dofinansowanego w
ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3 – 3.4.3 Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych – ZIT AJ, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych
oraz statystycznych;

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne: a. w odniesieniu do zbioru

„Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.);
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). b. w
odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)

nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

Odbiorcami Państwa danych osobowych

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP oraz Instytucja Zarządzająca, z którą Gmina Miejska Złotoryja zawarł
umowę o dofinansowanie niniejszego zadania, a także:

w odniesieniu do zbioru: Baza danych

związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

w odniesieniu do zbioru Centralny system

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju
regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Państwa dane osobowe będą

przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i
zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do
czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;

Obowiązek podania przez Państwa danych

osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

W odniesieniu do Państwa

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.

Posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych
osobowych** **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; − na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** ***Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; − prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje

Państwu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

