
ProceduraP-16

Piotrkow Tryb, dnia 21.03.2019 r.

SPZ.271.9.2019
znak sprawy

OGtOSZENIE

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na uslugi spoteczne o wartosci
od 30 000 euro do 750 000 euro na podstawie art. 138o wz. z art.lSSg ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych prowadzonym przez Miasto Piotrkow
Trybunalski na:

Kompleksowa, Organ izacJQ Imienin PIOTRKOW 2019

Opis przed miotu zamowienia:

1. Kompleksowa Organizacja Imienin PIOTRKOW 2019 w dniach 21-24 czerwca 2019 r. w Piotrkowie
Trybunalskim, obejmuje m.in.:
1) Uzyskanie wszystkich niezbe,dnych zgod i zezwoleh na organizacje. w/w przedsi^wzie.cia.
2) Podpisanie umow ze wskazanymi przez miasto gwiazdami: Natalia Szroeder, Natalia Nykiel, SokoJ, Zespot

Happysad oraz wybranymi, lokalnymi wykonawcami supportami.
3) Wynajem, montaz i demontaz sceny, naglosnienia i oswietlenia wraz z obsluga. techniczna., zapleczem

socjalnym, sanitarnym oraz noclegami okreslonymi w riderach gwiazd i supportow koncertow Imienin
PIOTRKOW 2019.

4) Montaz infrastruktury technicznej na terenie wyznaczonym pod obchody Imienin Piotrkow 2019 be_dzie
przebiegai od godz. 8:00, dnia 21 czerwca 2019 r., z uwzgle.dnieniem, przebiegaja.cej przez ten teren trasy
polmaratonu nocnego, a jej demontaz do godz. 7:00, dnia 24 czerwca 2019 r.

5) Uregulowanie naleznosci dla ZAIiKS z tytuiu koncertow gwiazd i suportow oraz odtwarzania muzyki
mechanicznej podczas trwania Imienin PIOTRKOW 2019.

6) Zabezpieczenie koncesjonowanej agencji ochrony mienia do obshigi Imienin PIOTRKOW 2019
z uwzglednieniem wymogow imprezy masowej w dniach 22 i 23 czerwca 2019 r. w godz. 16:00-24:00
- 1,5 tys. osob.

7) Wynaje.de sanitariatow i ptotkow ochronnych do wygrodzenia zaplecza sceny i miejsca dla publicznosci
- 1,5 tys. osob. W dniach 22 i 23 czerwca 2019 r.

8) Zabezpieczenie odpowiedniej ilosci patroli i zespolow medycznych do obstugi Imienin PIOTRKOW 2019.
9) Zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla uczestnikow Imienin PIOTRKOW 2019 (Promocje na wybrane

towary i uslugi dla osob o imieniu Piotr, wesote miasteczko, strzelnica, wystawa i prezentacje samochodow
i motocykli, gry i zabawy zr^cznosciowe, pokazy grup rekonstrukcyjnych, itp., itd.)

10) Pozyskanie patronow medialnych Imienin PIOTRKOW 2019 i wspolpraca z nimi przy promocji
i rozpropagowaniu imprezy.

11) Caty sprzej: i wszystkie wykorzy sty wane urza,dzenia powinny posiadac aktualjie atesty i dopuszczenia do
eksploatacji od odpowiednich instytucji.

Zatqczniki nr 1, nr 2, stanowia, integralna. cze.sc opisu przedmiotu zamowienia.

2. kod CPV - 79952100-3 Ustugi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

3. zastrzezenie osobistego wykonania zamowienia:

nie

dnto 22 -03- 2019

Istotne warunki realizacji zamowienia:

1. termin wykonania:
od dnia podpisania umowy do dnia zakoiiczenia imprezy 24 czerwca 2019 roku

2. terminy i warunki platnosci:
wynagrodzenie ryczaltowe ptatne w nast̂ pujqcy sposob:

wypfata I transzy, w formie zaliczki do dnia 14 czerwca 2019 r., nastqpi nie wczesniej jednak
jak siedem dni po otrzymaniu od Organizatora prawidtowo wystawionej faktury VAT,

wyptata II transzy nasta.pi po stwierdzeniu prawidtowego wykonania przez Organizatora
przedmiotu umowy i otrzymaniu od Organizatora prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Warunki udzialu w postepowaniu:

W postepowaniu mogq ubiegac sie. wykonawcy, ktorzy spelniajq warunek dotyczcjcy zdolnosci technicznej -
zamawiajqcy uzna warunek za spelniony jesli wykonawca wykonat nalezycie co najmniej dwa
zamowienia (wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie), odpowiadaja.ce rodzajem
przedmiotowi niniejszego zamowienia, tj.: polegaja.ce na organizacji imprezy masowej dla 1500
uczestnikow potqczonej z koncertem, w tym:
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jedna impreza o wartosci minimum 120.000 zl brutto
druga impreza o wartosci minimum 80.000 zt brutto

2. dokumenty wymagane na potwierdzenie spetniania warunkow:
1} oswiadczenie - DOSWIADCZENIE ZAWODOWE;
2) dowody1, okreslaja.ce czy ustugi wskazane w oswiadczeniu zostaty wykonane nalezycie.

3. W przypadku wspolnego ubiegania sie, o zamowienie przez wykonawcow (konsorcjum) ww. warunek zostanie
uznany przez zamawiaja,cego za spetniony, jezeli spetni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawcow
sktadajqcych ofertq.

Kryteria oceny ofert i ich waga:

X ; cena

I tqczna wartosc uzyskanych umow sponsoringowych
X ! dla jednego zadania/imprez (w brutto zt) z ostatnich 5 lat przed

I uptywem terminu sktadania ofert

Sposob obliczenia najkorzystniejszej oferty:

w kryterium CENA:

t^CZNA ILOSC PUNKTOW
oferta z najnizsza. cena,

cena oferty badanej
x waga

1% - 1 pkt

w kryterium tACZNA WARTOSC UZYSKANYCH UMOW SPONSORINGOWYCH W BRUTTO Zt:

zadania/imprezy (w brutto zt)

do 10.000 zt
od 10.000 zt do IS.OOOzl

powyzej 15.000 zt

wych dla jednego

)
ilosc pkt

10

20
30

Wadium:

nie dotyczy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotycza.ce oferty:

1. termin skladania ofert: do dnia 29.03.2019 r. do godziny 12:00
2. oferty nalezy ztozyc:

X pisemnie., tj.:

przestac poczta, na
(w zamknie.tej kopercie):

adres zamawiaja.cego lub dostarczyc osobiscie do siedziby zamawiaja.cego

Urzqd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97 - 300 Piotrkow Trybunalski

3. termin zwia.zania oferty: 30 dni.

Za4a.czniki do oferty:
1. wypetniony i podpisany (przez osoby upowaznione) Formularz oferty,
2. oswiadczenie - DOSWIADCZENIE ZAWODOWE,
3. dowody, okreslaja.ce czy ustugi wskazane w oswiadczeniu zostaty wykonane nalezycie.

' Dowoctami, o ktorych mowa, ^a reference b$dz mnc dokumenty wystaw/one przez podmiot, na rsecs ktorego usfugi by>y wykonywane,
a w przypadku swiaclc/eri okre^owych lub c/agfych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej pvycsyny o obiektywnym charakterze wykonawca me
jest w stame uzyskac tych dokumentow - osw/adczenie wykonawcy, w przypadku swiadczeri okresowych lub ciagtych nadal wykonywanych
reference ba_dz inne dokumenty potwicrdzajace ich nalezyte wykonywame powinny bye wydane me wczesmej niz 3 miesiqce przed upfywem
termmu sktadania ofert

strona 2 z 3



Procedure P-16

Formalnosci przed podpisaniem umowy:

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowia.zany jest przedtozyc zamawiajaxemu:

Kopie. (potwierdzona. za zgodnosc z oryginaiem przez osobQ/y uprawniona/e do reprezentowania wykonawcy)

polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja,cy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwia;zanej z przedmiotem

zamowienia, na kwote, co najmniej odpowiadajqca. wartosci przedmiotu zamowienia wraz z dowodem opfacenia

sktadki.
Dokument/y osoby/6b reprezentuja,cej/ych wykonawcy, potwierdzaja.cy/e ich umocowanie do podpisania

umowy, o ile umocowanie to nie be.dzie wynikac z dokumentow zalaxzonych do oferty.

W przypadku podmiotow wyste.puja.cych wspolnie zamawiaja,cy wymaga dostarczenia umowy reguluja.cej

zasady wspotpracy tych wykonawcow.

Dodatkowe informacje:
1) W postepowaniu o udzielenie zamowienia na ustugi spoteczne oswiadczenia komunikacja zamawiajacego

z wykonawcami o odbywa sie pisemnie lub droga, elektroniczna..
2) Wykonawca moze zwrocic sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci ogtoszenia a zamawiaja,cy jest zobowiazany

niezwtocznie udzielic wyjasnieh. Tresc zapytari wraz z wyjasnieniami zamawiajqcy publikuje na stronie, na ktorej
zostato zamieszczone ogtoszenie (www^bip.piotrkow.p|).

3} Ogtoszenie o zamowieniu moze zostac zmienione przed uplywem terminu sktadania ofert przewidzianym
w ogtoszeniu. W takim przypadku do opublikowanego ogtoszenia zostanie dot^czona informacja o jego zmianie, ktora
zawierac bedzie co najmniej: date upublicznienia zmienianego ogtoszenia, jego numer a takze opis dokonanych zmian.
Beneficjent przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

4) Wykonawca moze dokonac zmian lub wycofac ztozong oferte przed uptywem terminu wyznaczonego do sktadania
ofert.

5} Wykonawca moze ztozyc tylko jedna, oferty.
6) Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert zostana^ zwrocone wykonawcom bez otwierania.
7) Do porownania ofert bedzie brana pod uwage cena oferty brutto.
8) Zamawiajqcy odrzuca oferte, jezeli:

• jej tresc nie odpowiada tresci ogtoszenia o zamowieniu,
• wadium nie zostato wniesione, jezeli zamawiajacy zadat wniesienia wadium,

zostata ztozona przez wykonawce. wykluczonego z postepowania,
• jest niewazna na podstawie odre.bnych przepisow.

9J Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu lub innych dokumentow niezbe.dnych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty
sa. niekompletne, zawieraj^ bt^dy lub budza^ wskazane przez zamawiajqcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich
ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnieri w terminie przez siebie wskazanym.

10) Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu lub innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, pomimo wezwania przez
zamawiajacego, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona.

11) Dla skutecznosci nmiejszego postepowania o zamo'wienie publiczne wystarczaja,ce jest otrzymanie przez
zamawiajacego jednej waznej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

12) Zamawiajacy upowazniony jest do uniewaznienia postepowania, w szczegolnosci jezeli:
nie ztozono zadnej oferty niepodlegaja,cej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote., ktorq zamawiajacy zamierzaf przeznaczyc na realizacje
zamowienia;
wartosc netto najkorzystniejszej oferty przekracza wyrazona. w ztotych rownowartosc kwoty 750 000 euro;
wystqpita istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamowienia nie
lezy w interesie zamawiajacego.

13) Zamawiajacy niezwtocznie po otwarciu ofert publikuje zestawienie ofert zlozonych w postepowaniu na stronie, na
ktorej zostato zamieszczone ogtoszenie (www^bip.piotrkow;pl).

14) Zamawiajacy po zawarciu umowy w sprawie zamowienia na ustugi spoteczne z wytonionym wykonawca. publikuje na
stronie, na ktorej zostato zamieszczone ogtoszenie (www.bipjjgjrkgw,pj) oraz przesyta wykonawcom, ktorzy ztozyli
oferty w postepowaniu informacje o udzieleniu zamowienia.

15) Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert, ktore
wptyn^ty w postepowaniu, chyba ze zachodza. przestanki do uniewaznienia postepowania.

16) W przypadku uniewaznienia postepowania lub nieudzielenia zamowienia z innych powodow, zamawiajacy publikuje na
stronie, na ktorej zostato zamieszczone ogtoszenie (www.bip.piotrkow.pi) oraz przesyta wykonawcom, ktorzy ztozyli
oferty w postepowaniu, informacje o nieudzieleniu zamowienia.

Osoba do kontaktu:

Pawet Malolepszy; Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
44 - 732 77 92; p.malolepszy@piotrkow.pl
Pasaz Karola Rudowskiego 10, p. Ill, pok. 318 MIASTA

'90

(data, podpis i piecz^c Klerownika zamawfijqcego /
czionka kierownictwa)

Procedura |est wtasnoScia. Urzedu Miasta PiolrX6w Trybunalski
Udost̂ pnianie jej osobom nieupowaznionym lub kopiowanie bez zezwolenia Prezydenta Miasta |est zabronĵ ne.
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