Tarnogród: Doposażenie TOK w nagłośnienie i elementy oświetlenia scenicznego.
[SKV/1/09]
Numer ogłoszenia: 152618- 2009; data zamieszczenia: 18.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Tarnogrodzki Ośrodek Kultury , ul. Rynek 18, 23-420 Tarnogród
Lublin, woj. lubelskie, tel. 084 689 70 21, faks 084 689 70 21.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tok.lbl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie TOK w
nagłośnienie i elementy oświetlenia scenicznego. [SKV/1/09].
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Doposażenie TOK w nagłośnienie i elementy oświetlenia scenicznego.
Szczegółowy sposób dostawy sprzętu, serwis i warunki gwarancji podany jest na załączniku
nr 1a do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.31.00-0, 32.35.10.00-8, 31.50.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach:
30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy tj.: 1) Posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
przedmiotu zamówienia. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców
oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..
•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia:
a) oświadczenie w trybie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 1 i ust. 2
ustawy -załącznik nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (aktualny należy rozumieć jako odpis aktualny, a nie pełny) [w formie
oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę]. 2.
Dokumenty w przypadku składania oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w ust. 1 lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż na
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju pochodzenia
osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy odnośnie terminów, o
których mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio. 3. Uwagi dotyczące formy składanych
dokumentów. 1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej
stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 2) Gdy
przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co
do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3) Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.tok.lbl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury 23-420 Tarnogród w budynku przy ul. Rynek 18 (Kancelaria
Ogólna).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.05.2009 godzina 12:00, miejsce: Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogród
ul.
Rynek 18, 23-420 Tarnogród (KANCELARIA OGÓLNA w budynku przy ul. Rynek 18).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków : Zamawiający informuje, że wydatki związane z realizacją zamówienia
współfinansowane są: w ramach programu rozwój infrastruktury kultury ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy
Promocji Kultury.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia oraz sposób dostawy sprzętu, serwis i warunki gwarancji
podany jest na załączniku nr 1a.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.31.00-0, 32.35.10.00-8, 31.50.00.00-1

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

