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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224942-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2018/S 098-224942

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Osoba do kontaktów: Witold Głębowicz, Warszawa
00-495, Polska. Tel.:  +48 226295271. Faks:  +48 226285843. E-mail: wglebowicz@muzeumwp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.4.2018, 2018/S 082-185649)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:79950000, 71220000, 71314100, 71321000, 72212500, 72212520, 72212783, 79530000, 79800000, 79822500,
92312000, 92312210, 32322000, 32417000, 39150000, 39154000, 48780000
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi elektryczne
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
Usługi drukowania i powiązane
Usługi projektów graficznych
Usługi artystyczne
Usługi świadczone przez autorów
Urządzenia multimedialne
Sieci multimedialne
Różne meble i wyposażenie
Sprzęt wystawowy
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
(...)
1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
(...)
1) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwa zamówienia
polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu stałych ekspozycji muzealnych dla „muzeum rejestrowanego” lub
muzeum, którego statut bądź regulamin został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa
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narodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 720) lub dla jego
odpowiednika zagranicznego, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych) oraz
załączył dowody określające że zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
VI.3) Informacje dodatkowe
(...)
30. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści: „Oferta na zaprojektowanie oraz wykonanie
ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach realizacji
inwestycji pn. Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej.
Nie otwierać do dnia 4.6.2018 r. do godz. 12:15”.
(...)
63. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 4.6.2018 r. do godz. 12:15. w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich
3 w Warszawie
(...)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.6.2018 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
4.6.2018 (12:15)
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
(...)
1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
(...)
1) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca wykonał należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,dwa zamówienia
polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu stałych ekspozycji muzealnych dla „muzeum rejestrowanego” lub
muzeum, którego statut bądź regulamin został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r., poz. 720) lub dla jego
odpowiednika zagranicznego, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych) oraz
załączył dowody określające że zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy
VI.3) Informacje dodatkowe
(...)
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30. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści: „Oferta na zaprojektowanie oraz wykonanie
ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach realizacji
inwestycji pn. Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej.
Nie otwierać do dnia 7.6.2018 r. do godz. 12:15”.
(...)
63. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 7.6.2018 r. do godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3
w Warszawie
(...)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.6.2018 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
7.6.2018 (12:15)


