Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
16-07-2020
Termin składania ofert
24-07-2020
Numer ogłoszenia
33834
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. W wersji papierowej na adres: Urząd Gminy w Słońsku ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk - w
zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie cyfrowych modeli 3D zamku joannitów w
Słońsku", lub
2. W wersji elektronicznej na adres e-mail: muzeum@slonsk.pl - w tytule maila wpisując „Oferta na
wykonanie cyfrowych modeli 3D zamku joannitów w Słońsku",
do godziny 12:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
muzeum@slonsk.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dominika Piotrowska Kuipers
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
505536306
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowych modeli 3D zamku joannitów w Słońsku w
ramach projektu „Turystyczna waloryzacja zakonu joannitów na polsko-niemieckim pograniczu” (nr
wniosku 85028287) realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA BrandenburgiaPolska 2014-2020, we współpracy z Brandenburską Komandorią Zakonu Joannitów oraz miastem
Seelow.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: sulęciński Miejscowość: Słońsk

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy dla wykonania cyfrowych modeli 3D zamku joannitów w
Słońsku w ramach projektu „Turystyczna waloryzacja zakonu joannitów na polsko-niemieckim
pograniczu” (nr wniosku 85028287) realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA
Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowych modeli 3D zamku joannitów w Słońsku, które są
niezbędne przy przeprowadzeniu projektu pt. „Turystyczna waloryzacja zakonu joannitów na polskoniemieckim pograniczu” (nr wniosku 85028287) realizowanego w ramach Programu Współpracy
Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Po wykonaniu zlecenia modele 3D zamku joannitów w
Słońsku mają służyć do aplikacji rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality).
Zakres usługi obejmuje:
a) Wykonanie cyfrowych modeli 3D zamku joannitów w Słońsku służących do wbudowania ich do
aplikacji rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality), którą wykonuje firma niemiecka na
zlecenie jednego z partnerów ww. projektu po stronie niemieckiej;
b) Modele cyfrowe zamku joannitów w Słońsku mają przedstawiać obiekt w XVI (na zewnątrz), XVII
(wnętrze i na zewnątrz) i XIX wieku (wnętrze i na zewnątrz) oraz teren wokół zamku;
c) Modele mają być zbudowane precyzyjne i wiarygodne na podstawie archiwalnych zdjęć, rycin,
rysunków oraz stanu obecnego budynku (zamek w ruinie), zgodnie ze specyfikacją techniczną
zamówienia.
Termin realizacji zamówienia 31.08.2020r.
Wymagania techniczne określa specyfikacja techniczna - załącznik nr 7

Kod CPV
72314000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi gromadzenia oraz scalania danych
Harmonogram realizacji zamówienia
do dnia 31 sierpnia 2020r.
Załączniki
 Projekt umowy


Specyfikacja techniczna



Wykaz osób



Wykaz usług



Klauzula informacyjna



Oświadczenie o braku powiązań



Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy mogą wykazać się:
- wykonaniem lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na budowie modeli cyfrowych 3d zabytków
architektury, nakładania tekstur, dobierania właściwego oświetlenia i renderowania obrazów
przestrzennych wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
zostały wykonane usługi z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (referencje).
W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia wraz z ofertą
należy przedłożyć wykaz usług wykonanych (załącznik nr 4), a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa
oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy mogą wykazać się:
- dysponowaniem personelem z biegłą znajomością języków obcych (niemiecki lub angielski) dla
zapewnienia sprawnej komunikacji w języku angielskim lub niemieckim z zagraniczną firmą
wykonującą aplikację rzeczywistości rozszerzonej.
W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę personelu legitymującego się biegłą
znajomością języków obcych wraz z ofertą należy przedłożyć wykaz osób (załącznik nr 5).

Warunki zmiany umowy
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić w następujących
przypadkach:
1) w odniesieniu do terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były
w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają
wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,
2) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia prac objętych
umową, zawieszenia prac objętych umową lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz oferty,
2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
3. Klauzula informacyjna.
4. Wykaz usług
5. Wykaz osób

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteriami oceny ofert są:
a) cena - wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
b) termin realizacji zamówienia - skrócenie terminu realizacji zamówienia do
21.08.2020 r.
2. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
A. Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru, przy czym

maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 80 pkt: liczba punktów
(C) = cena brutto oferty najtańszej/cena brutto rozpatrywanej oferty x 80%
B. Punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia do dnia 21.08.2020 r. – 20 pkt.
Liczba punktów obliczana zgodnie z poniższym wzorem: P = A + B, gdzie:
A – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
B – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium terminu
P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów z
wszystkich kryteriów oceny.

Wykluczenia
Warunki wykluczenia z postępowania:
A. wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z Gminą
Słońsk. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
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 a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
B. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią
zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie
w/w warunków.
C. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
GMINA SŁOŃSK
Adres
SIKORSKIEGO 15
66-436 SŁOŃSK
lubuskie , sulęciński
Numer telefonu
95 757 2271
Fax
95 757 2268
NIP
5981322147
Numer naboru
PLSN.04.01.00-IP.01-00-BRA/15
Inne źródła finansowania

Zamówienie w ramach projektu pt. „Turystyczna waloryzacja zakonu joannitów na polskoniemieckim pograniczu” (nr wniosku 85028287) realizowanego w ramach Programu Współpracy
Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

