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na lata 2014-2020 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 33/DIP/2017/4.8 świadczenie usług eksperckich w ramach prowadzenia 

postępowania na „Zakup wraz z uruchomieniem systemu mikroportów i mikrofonów bezprzewodowych z 

osprzętem dla Opery Wrocławskiej etap II” w ramach projektu: „Poprawa warunków prowadzenia 

działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery 

Wrocławskiej”. 

 

Zamawiający: 

Opera Wrocławska 

z siedzibą przy ul. Świdnicka 35 

50-066 Wrocław 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług eksperta oraz doradztwa podczas 

prowadzenia postępowania na „Zakup wraz z uruchomieniem systemu mikroportów i 

mikrofonów bezprzewodowych z osprzętem dla Opery Wrocławskiej etap II” w ramach 

projektu: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez 

unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej”. 

W ramach świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących 

czynności:  

a) Konsultacja na etapie formułowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 

zgodności z prawem zamówień publicznych , 

b) Wydanie opinii pisemnej dotyczącej ofert złożonych w ramach procedury 

udzielenia zamówienia publicznego w zakresie zaoferowanych rozwiązań z opisem 

przedmiotu zamówienia,  

Udział w czynnościach odbioru końcowego w zakresie zgodności dostarczonych i 

zainstalowanych urządzeń z projektem 

Udział w 

postępowaniu  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunków, ocena spełnienia tego warunków 

zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiami 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

Z postępowania wyklucza się wykonawców: 

1. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonali 

zamówienia, lub  zamówienia publicznego lub wykonali je nienależycie; 

2. w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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4. którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych 

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 

Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się w oparciu o oświadczenie Wykonawcy 

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do postępowania.  

Kryterium oceny: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące 

kryteria:  

 będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego w formularzu ofertowym, 

 będzie zawierała najniższą cenę. 

 Kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty 
najkorzystniejszej w odniesieniu do Wykonawców spełniających warunki udziału w 
postępowaniu:                                                                                    

               

Lp. Nazwa kryterium Znaczeni

e  

(%) 

Maksymalna liczba  

punktów możliwych 

do  

uzyskania w danym  

kryterium 

 

 

 

 

1 Cena  100      100  

 

Opis kryterium „Cena", którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz  

sposób oceny ofert. 

 

Cena:  

 
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w skali 0-100 pkt według  
następujących   zasad: 

Kryterium:  C, waga kryterium: 100 %: 
Cmin 

Ilość punktów = -------------- x 100 x 100% 

Cb 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena  brutto w złożonych ofertach 

Cb – cena brutto  badanej oferty 

100 - max ilość pkt. 

100% - waga kryterium ceny 

      
 W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego 

wyniku do dwóch miejsc po przecinku wg następujących zasad:  

- jeżeli trzecia liczba po przecinku jest mniejsza od 5 – zaokrąglenie w dół,  

- jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa lub wyższa od 5 – zaokrąglenie w 

górę.  
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  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów  

Miejsce składania 

ofert: 
       ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław 

Forma złożenia 

ofert: 

 Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku 
do piątku lub drogą pocztową, przesyłką kurierską;  

•   Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wykorzystaniem środków   elektronicznych. 
Ofertę można przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@opera.wroclaw.pl 

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną forma oferty powinna zapewniać jej 
niezmienność. Preferowany format pliku z oferta : pdf bądź jpg 

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych; 

  Oferta powinna zawierać : 

1) nazwę i adres oferenta wraz z numerami NIP i REGON, 

2) opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 

3) wartość oferty brutto, 

 Ofertę należy złożyć wykorzystując w tym celu FORMULARZ OFERTOWY, którego 
wzór stanowi Załącznik nr. 1 do Zapytania ofertowego.  

 Do składanej oferty- FORMULARZA OFERTOWEGO  należy załączyć: 

1) oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopie pełnomocnictw 
potwierdzoną przez notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz  z ofertą. Przyjmuje się, 
że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści 
pełnomocnictwa wynika co innego; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- jeżeli dotyczy.  

3)  Oświadczenie Wykonawcy – wzór Załącznik nr 3 do Zapytania 
Ofertowego.  

 Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie w 1 
egz. 

 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta; 

 Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna być nieprzezroczysta i 

zapieczętowana  w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do 
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możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby 

nieupoważnione. Ofertę należy opisać w następujący sposób:  

Oferta na rozliczanie projektów – znak postępowania 

Termin złożenia 

ofert: 

 Oferta powinna wpłynąć do siedziby Opery Wrocławskiej  

 w terminie do dnia 01 marca 2017 r.  do godziny 08:00  

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.  

 W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej na Wykonawcy ciąży ryzyko 

związane z prawidłowym doręczeniem oferty.   

Inne postanowienia  

 Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej 

stronie internetowej.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi 

kosztów postępowania. 

 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

  Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

osobowo lub kapitałowo. 

 Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 

publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami 

w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi 

zobowiązania Opery Wrocławskiej do zawarcia umowy. Opera Wrocławska może 

odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1:  Formularz ofertowy  
 
Załącznik nr 2: Wzór umowy 
 
Załącznik nr 3 : Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw do wykluczenia  
 

                                                                                                       ( podpis Zamawiającego) 

 


