
Zakliczyn: Dostawa do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 

Pendereckiego w Lusławicach: sprzętu komputerowego, drukarek, 

centrali telefonicznej i telefonów, mobilnej sceny do wykorzystania 

wewnątrz i na zewnątrz budynku, łóżek wraz z materacami. 

Numer ogłoszenia: 374924 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego , Lusławice 250, 32-

840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 665 10 30. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.penderecki-center.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: narodowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do Europejskiego Centrum 

Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach: sprzętu komputerowego, drukarek, centrali 

telefonicznej i telefonów, mobilnej sceny do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz budynku, łóżek 

wraz z materacami.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa sprzętu i wyposażenia do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w 

Lusławicach. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone do realizacji na trzy części: Część 1 

zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, centrali telefonicznej i telefonów Część 2 

zamówienia - dostawa mobilnej sceny do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz budynku Część 3 

zamówienia - dostawa łóżek wraz z materacami. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 

30.23.21.10-8, 32.54.61.00-3, 32.55.21.30-7, 44.21.00.00-5, 44.21.23.20-8, 39.14.31.10-0, 

39.14.31.11-7, 39.14.31.12-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Dla części I zamówienia w kwocie 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery 

tysięcy). Dla części II zamówienia w kwocie 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące). Dla części III 

zamówienia w kwocie 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w powyższym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w powyższym zakresie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w powyższym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w powyższym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w powyższym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.penderecki-center.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.penderecki-

center.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

24.09.2013 godzina 13:00, miejsce: Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Projekt Współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, centrali telefonicznej i telefonów. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputer stacjonarny typu 

All-In-One: Rozmiar matrycy: min. 21,5 cala Rozdzielczość: 1920 x 1080 lub wyższa Procesor: 

Intel Core i3 lub kompatybilny lub równoznaczny lub wyższy Szybkość: 3,4 GHz lub wyższa 

RAM: 4 GB (4096MB) DDR3 1333 MHz Karta graficzna: Zintegrowana, przydzielana 

dynamicznie lub oddzielna lub równoznaczna lub wyższa Karta dźwiękowa: Zintegrowana Dysk 

twardy: 500 GB SATA lub wyższy Napęd: optyczny DVD-ROM Porty - co najmniej: 4 porty USB 

2.0; 1 złącze Ethernet RJ 45;; 1 wyjścia słuchawkowe, Sieć: Karta sieciowa LAN (10/100 

przewodowa) RJ-45; Zintegrowana karta sieciowa Wireless LAN 802.11 Komputer stacjonarny 

typu All-In-One: Rozmiar matrycy: 20 cali WLED Rozdzielczość: 1600 x 900 lub wyższa 

Procesor: Intel G1610 lub kompatybilny lub równoznaczny lub wyższy Szybkość: 2,6 GHz lub 

wyższa RAM: 4 GB (4096MB) DDR3 1600 MHz Karta graficzna: Zintegrowana, przydzielana 

dynamicznie do 256MB lub oddzielna lub równoznaczna lub wyższa Karta dźwiękowa: 

Zintegrowana + głośniki zintegrowane 2x1W Dysk twardy: 500 GB SATA 7200rpm lub wyższy 



Napęd: optyczny DVD-RW+- Porty - co najmniej: 4 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0, 1 złącze 

Ethernet RJ 45; 1 wyjścia słuchawkowe, Sieć: Karta sieciowa LAN (10/100 przewodowa) RJ-45 

10/100/1000MBps; Zintegrowana karta sieciowa Wireless LAN 802.11 bgn Waga: max 6,3kg 

Kolor : czarny Komputer przenośny typu laptop: Rozmiar matrycy: 13,3 cala LED matowa 

Rozdzielczość: 1366 x 768 lub wyższa Procesor: Intel Core i3-4010U lub kompatybilny lub 

równoznaczny lub wyższy Szybkość: 1,7 GHz lub wyższa RAM: 4 GB (4096MB) DDR3 1600 

MHz Karta graficzna: Zintegrowana, Intel HD 4400 przydzielana dynamicznie lub oddzielna lub 

równoznaczna lub wyższa Karta dźwiękowa: Zintegrowana DTS Sound+ Dysk twardy: 500 GB 

SATA 5400rpm lub wyższy Napęd: optyczny DVD-RW+- Porty - co najmniej: 2 porty USB 2.0; 2 

porty USB 3.0, 1 złącze Ethernet RJ 45; 1 wyjścia słuchawkowe, HDMI Sieć: Karta sieciowa LAN 

(10/100 przewodowa) RJ-45 10/100/1000MBps; Zintegrowana karta sieciowa Wireless LAN 

802.11 bgn Zintegrowana kamera Waga: max 1,5kg Urządzenie wielofunkcyjne Wydajność do 

25000 wydruków miesięcznie. format do SRA3 kopiowanie skanowanie 600x600 dpi drukowanie 

600x1800dpi pamięć 2 GB RAM Dysk twardy: 250 GB Powiększanie: 25-400% w odstępach co 

0,1% Prędkość skanowania A4 kolor i czarno-biały: 80 stron/min (300 dpi), 40 stron/min (600 

dpi), Prędkość drukowania i kopiowania A4: kolor 22 stron/min., czarno-biały do 22 stron/min. 

Prędkość drukowania i kopiowania A3: kolor 14 stron/min., czarno-biały do 14 stron/min. 

Automatyczny wielokartkowy obustronny podajnik dokumentów (ADF): do 100 sztuk oryginalnych 

dokumentów Automatyczny duplex (drukowanie obustronne): A5-A3 full bleed, 64-256 g/m2 

Gramatura: 52-300 g/m2 Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów skanujący z 

maksymalną prędkością 80 stron A4 na minutę w trybie mono i 80 stron A4 na minutę w trybie 

kolor, obsługujący gramatury 35-210 g/m2, poj. 100 arkuszy Podstawa z szafką Centrala 

telefoniczna wersja do montażu RACK w wysokości 3U do 64 analogowych linii miejskich do 64 

łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie do 2 łączy ISDN PRA (30B+D) do 128 analogowych portów 

wewnętrznych do 124 cyfrowych portów systemowych (w tym IP) do 1000 abonentów SIP (VoIP) 

do 100 translacji SIP (VoIP) do 32 portów GSM wyposażona w: 1 szt. - Karta 4 linii miejskich i 4 

portów analogowych 2 szt. - Karta 8 portów cyfrowych CTS 1 szt. - Pakiet startowy licencji na 

XX=2 kanały VoIP i 2 abonentów VoIP 11 szt. - Aparat telefoniczny systemowy Slican CTS-102 

lub lepszy 4 szt. - Aparat telefoniczny systemowy Slican CTS-330 lub lepszy 2 szt. - Karta 8 

portów cyfrowych CTS 2 szt. - Karta 8 portów cyfrowych CTS 2 szt. - Karta 8 portów cyfrowych 

CTS. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 

30.23.21.10-8, 32.54.61.00-3, 32.55.21.30-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa mobilnej sceny do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podest systemowy z płytą 

ze sklejki, wymiary 200 cm x 100 cm, nośność 750 kg/m2, grubość sklejki 12 mm, kolor: czarny 

lub ciemnobrązowy, wysokość składowania: nie większa niż 9 cm. Masa-maksimum 35.0 kg. 

Konstrukcja zaczepowa i wbudowany mechanizm blokujący (brak dodatkowych elementów 

łączących), naroża nóg na dźwignię zaciskową z podwójnym mimośrodem (montaż bez 

narzędzi), antypoślizgowa, wodoodporna płyta ze sklejki do montażu w pomieszczeniach i na 

wolnym powietrzu z uniwersalnymi zamocowaniami na barierki i inne elementy konstrukcyjne. W 

celu zmniejszenia masy, ograniczenia miejsca potrzebnego do składowania oraz szybkości 

montażu konieczne jest, aby poszczególne podesty łączyły się na tzw. obce pióro.. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5, 44.21.23.20-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa łóżek wraz z materacami. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łóżko w całości 

produkowane z płyty wiórowej grubości min. 28 mm , wszystkie krawędzie zabezpieczone 

doklejką gr. 2mm , nóżki łóżka wykonane z profilu 40x40 mm malowanego farbą proszkową i 

utwardzaną w piecu o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130 µm oraz zwiększonej 

odporności na ścieranie potwierdzone odpowiednim badaniem , kolor łóżka buk, kolor nóżek 

czarny struktura , Płyta: PFLEDERER R5108 o min. grub. 28 mm .. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.31.10-0, 39.14.31.11-7, 39.14.31.12-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 


