
MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
MUZEUM REJESTROWANE

ul. Dominikariska 5-9, 76-200 Slupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18
www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl;

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl

Slupsk, 2020-05-29

MPS.IX.262.04.2020
ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczaj^cej kwoty 30
000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) pod nazwa^ ,,Wshichani w Witkacego. Modernizacja
1 dostosowanie ekspozycji w Bialym Spichlerzu - nagrania do audioprzewodnikow".

Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizacje
zamowienia pod nazw^ ,,Wsluchani w Witkacego. Modernizacja i dostosowanie ekspozycji w
Bialym Spichlerzu - nagrania do audioprzewodnikow".

I. Nazwa (firma) i adres zamawiaj^cego:
Nazwa zamawiajacego MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
Adres zamawiajacego ul. Dominikanska 5-9
Kod Miejscowosc 76-200 Slupsk
Telefon: 59/842-40-81/82
Faks: 59/842-65-18

adres strony internetowej: www.muzeum.slupsk.pl
adres poczty elektronicznej: e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl
Godziny urzedowania: pon. - pt. od godz. 7:3o - 15:3o

II. Okreslenie trybu zamowienia:
Do udzielenia zamowienia nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) - art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

III. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczone bedzie ogloszenie i zalaczniki do
ogloszenia:
Strona: www.muzeum.slupsk.pl

Oddziai Muzeum
Wsi Stowiiiskiej
w Klukacli
76-214 Smotdzino
tel. 59 846 3fl 20
www.imizeum.kluki pi

INS1YTUCJA KUIJURY
SAMORZADU
WOJEWODZTWA
POMORSKIECO

Oddziai Ltnografu
Miueum Kultiiry I.udowei t'omor/;
\ Swolowie i Mh'me /amkowym
w Shipskn
Swofowo 8 76-200 Shipsk
lei. 59 852 48 97
www.mil/eum.swolowo.pl



IV. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

4.1. Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie nagran do posiadanych przez Muzeum Pomorza

Srodkowego w Siupsku audioprzewodnikow.

Nagrania beda^ zawieraly podstawowa^ i rozszerzon^ sciezk^ zwiedzania wjezyku polskim i jezyku

angielskim. Kazda z czterech sciezek bedzie obejmowala 60 min nagran i skladac sie bedzie z
minimum 10-ciu nagran o dlugosci od ok. 2 min. do ok. 10 min.

4.2. Nagrania powstana^ na podstawie dostarczonych przez MPS tekstow.

4.3. Przygotowanie nagran obejmuje weryfikacje i ostateczne dostosowanie tekstow. Wykonawcy
zasugeruj^ konieczne zmiany i skroty, ujednolic^ wszystkie teksty jezykowo i opracuja^ w formic

dostosowanej do wykorzystania w audioprzewodnikach, tak aby mialy jak najwieksz^ wartosc
poznawcza^ i byly atrakcyjne dla odbiorcow. Powstale teksty beda^ uwazane za ostateczne i goto we

do nagran po koncowej weryfikacji i akceptacji przez pracownikow MPS Slupsk.

4.4. Dodatkowo Wykonawca zapewni profesjonalne tlumaczenie na jezyk angielski. Ostateczna
wersja tlumaczenia bedzie akceptowana przez pracownika MPS Slupsk.

4.5. Nagrania wykonane przez Wykonawce zostana^ dokonane w profesjonalnym studio z udziaiem

lektorow zaakceptowanych przez wskazanych pracownikow MPS Slupsk.

4.6.Gotowe nagrania zostana^ dostarczone w formacie kompatybilnym z oprogramowaniem

przewodnikow posiadanych przez MPS Slupsk i wgrane do urz^dzen w siedzibie MPS Slupsk w
sposob umozliwiajacy prawidlowe korzystanie.

4.7. Opis przedmiotu zamowienia za pomoca^ kodow Wspolnego Slownika Zamowien:

92111250-9 - produkcja filmow informacyjnych

79530000-8 - ushigi w zakresie tlumaczen pisemnych

4.8. Teksty do nagran beda^ przekazywane Wykonawcy w formacie Word w formie elektronicznej.

4.9. Zamowienie obejmuje takze koszt odbioru zlecenia i materiaiow od Zamawiaj^cego oraz

dostawy wykonanego przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiaj^cego mieszcz^cej sie w
Siupsku przy ul. Dominikariskiej 5-9, czyli wgrania wykonanych materiaiow w posiadane przez
MPS Slupsk audioprzewodniki w siedzibie Zamawiaj^cego.

V. Terrain wykonania zamowienia:

Realizacja zamowienia odbywac sie bedzie w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30
pazdziernika 2020 r.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

6.1. W Formularzu ofertowym stanowi^cym zal^cznik nr 1 do Zaproszenia Wykonawca

zobowiqzany jest podac wartosc netto i brutto wykonania nagran.

6.2. Oferowana cena za realizacj^ przedmiotu zamowienia powinna obejmowac wszelkie

koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, bez ktorych wykonanie

przedmiotu zamowienia byloby niemozliwe, w tym koszty przygotowania nagrari oraz

JS]̂ ^ praw
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autorskich.

6.3. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushig (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z
pozn. zm.).

VII. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

7.1. Zamawiaj^cy ustalil nast^pujsjce kryterium oceny ofert:

7.1.1. Cena - 80% (80 pkt.)

7.1.2. Referencje - 20% (20 pkt.)

7.2. Maksymalna liczba punktow w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %.
Ocena l^czna stanowi sume punktow uzyskanych w ramach w/w kryteriow. Obliczenia
dokonywane beda^ z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilosci
punktow poszczegolnym ofertom w kazdej czesci zamowienia odbywac si$ bedzie wg
nastepuj^cych zasad:

7.2.1. cena (C) - ocenie zostanie poddana l^czna cena brutto oferty za realizacj^ przedmiotu
zamowienia, obliczona przez Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa i sposobem
obliczania ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktow - 80. Oferta o
najnizszej cenie uzyska najwieksz^ ilosc punktow, pozostale proporcjonalnie mniej. Liczna
punktow, ktora^ mozna uzyskac zostanie obliczona wg nastepuj^cego wzoru:

C = Cn/Cb x 80
gdzie:

C - ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn - najnizsza la_czna cena brutto za realizacje przedmiotu zamowienia sposrod ofert
waznych

Cb - l^czna cena brutto badanej oferty.
7.2.2. Referencje (R) - ocenie zostanie poddana ilosc zal^czonych referencji potwierdzajqcych
doswiadczenie Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamowienia.

Maksymalna liczba punktow - 20. Oferta o najwiekszej ilosci referencji uzyska najwieksz^
ilosc punktow, pozostale proporcjonalnie mniej. Liczna punktow, ktora^ mozna uzyskac
zostanie obliczona wg nastepuj^cego wzoru:

R = Rb/Rn x 20
gdzie:

R - ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium referencji

Rb - ilosc referencji badanej oferty

Rn - najwieksza ilosc referencji sposrod ofert waznych.

7.3. Za najkorzystniejsz^ uznana zostanie oferta, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyskala
najwyzsz^ ilosc punktow (P) bed^cych suma^ punktow cz^stkowych za poszczegolne
kryteria, wyliczon^ wedlug nastepuj^cego wzoru:

P = C+R

7.4. Obliczenia dokonywane beda^ z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku.
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7.5. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans oceny i innych kryteriow oceny ofert. Zamawiaj^cy z tych ofert
wybiera oferty z najnizsz^ cene.

VIII. Sposob przygotowania oferty.

8.1. Oferta musi zostac sporz^dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zlozona na druku formularza stanowi^cego zaiacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca moze zlozyc jedna^ oferte na realizacje^ przedmiotu zamowienia. Ziozenie wiecej

niz jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez Wykonawce.

8.2. Tresc oferty musi bye zgodna z trescia^ Zaproszenia.

8.3. Oferta (wraz z zal^cznikami) musi bye sporz^dzona w sposob czytelny.

8.4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce w tresci oferty po jej sporz^dzeniu musz^ bye

parafowane przez Wykonawce.

8.5. Oferta musi bye podpisana przez Wykonawce, tj. osobe (osoby) reprezentuj^c^ Wykonawce,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobe (osoby)

upowaznion^ do reprezentowania Wykonawcy.

8.6. Jezeli osoba (osoby) podpisuj^ca oferty (reprezentuj^ca Wykonawce) dziala na podstawie

pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginalem przez notariusza musi zostac dol^czone do oferty.

8.7. Oferta wraz z zal^cznikami musi bye sporz^dzona w jezyku polskim. Kazdy dokument

skladaj^cy sie na oferty lub zlozony wraz z oferty sporzadzony w jezyku innym niz polski

musi bye zlozony wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

8.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

8.9. Zaleca sie, aby kazda strona oferty zawierajqca jakajcolwiek tresc byla podpisana lub
parafowana przez Wykonawce.

8.10. Na oferte skladaj^ sie nastepuj^ce dokumenty:

S.lO.l.Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowi^cym zahjeznik nr 1 do

Zaproszenia,

8.10.2.Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub z Krajowego

Rejestru S^dowego datowany nie starszy niz 3 miesi^ce przed zlozeniem oferty;

8.10.3.Umowa spolki cywilnej, jezeli oferenci skladaj^ oferte w ramach spolki cywilnej,

8.10.4.W przypadku dzialania Wykonawcy przez pelnomocnika, nalezy dol^czyc do oferty

pelnomocnictwo w oryginale lub jego kopie poswiadczon^ notarialnie;

8.11. Sposob zaadresowania oferty:

8.11.1. Oferte nalezy w nieprzezroczystej, zamknietej kopercie/opakowaniu w sposob gwarantujqcy

zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczaj^cej jej nienaruszalnosc do terminu otwarcia

ofert.

8.11.2. Koperta/opakowanie zawieraj^ce oferty winno bye zaadresowane do Zamawiaj^cego na

adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazw^, dokladnym adresem

Wykonawcy oraz oznaczone w sposob nastepuj^cy:
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MPS-IX.262.04.2020 ,,Wshichani w Witkacego. Modernizacja i dostosowanie ekspozycji w
Bialym Spichlerzu - nagrania do audioprzewodnikow"
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikaj^ce z nienalezytego oznakowania

koperty/opakowania lub braku ktorejkolwiek w wymaganych informacji.

8.12.Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub ja wycofac, pod warunkiem,
ze uczyni to przed uplywem terminu skladania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty

wymagaja zachowania formy pisemnej.

8.13. W przypadku zlozenia oferty niekompletnej, nie potwierdzajacej spelnienia warunkow

udzialu w post^powaniu Zamawiajacy wezwie Wykonawc§ do uzupelnienia wymaganych
dokumentow w wyznaczonym terminie. W przypadku ich nieuzupelnienia oferta nie bedzie brana
pod uwag^.

IX. Miejsce i terrain skladania ofert.

9.1. W przypadku zainteresowania Panstwa realizacj^ przedmiotowego zamowienia, prosz^ o
ziozenie swojej oferty cenowej na adres Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku ul.
Dominikanska 5-9, 76-200 Slupsk.

9.2. Oferty nalezy skladac do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 09:30.

9.3. Oferta zlozona do Zamawiaj^cego po terminie skladania ofert nie bedzie brana pod uwage^
przy ocenie ofert.

X. Dodatkowe informacje
Zlozona oferta wiaze Wykonawc^ do dnia 10 czerwca 2020 r. (wl^cznie), a Wykonawce^ ktorego
oferta zostala wybrana do dnia podpisania z nim umowy przez Zamawiaj^cego.

XI. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopemione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
11.1. Z Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte

najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa o tresci zgodnej ze wzorem umowy stanowiacym
zalacznik nr 2 do Zaproszenia.

11.2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si§ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze wybrac oferty najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert spelniajacych
warunki udzialu w zaproszeniu, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodz^
przeslanki uniewaznienia post^powania.

XII. Zaltjczniki skladaj^ce sif na integraln^ czesc zaproszenia:
Zalacznik Nr 1 Formularz oferty

Zalacznik Nr 2 Wzor umowy

Zalacznik Nr 3 Informacja o ochronie danych osobowych

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Muzeum Pomona Srodkowego

mgr MafzenrOi Mazur
STARSZY KUSTOSZ
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