OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
pn. ”Nadzór nad ekspozycjami oraz osobami zwiedzającymi wystawy i uczestniczącymi
w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha”
ZP/1/12/2016
o wartości zamówienia poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. Marii Konopnickiej 26,
kod i miejscowość: 30-302 Kraków,
tel: 12 267 27 03,
fax: 12 267 40 79,
Strona internetowa: www.manggha.pl,
adres poczty elektronicznej: muzeum@manggha.pl,
Godziny pracy: 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania
ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) - zwanej
dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej
"IWZ".
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g p.z.p.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w IWZ
zamieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.
3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług związanych z
nadzorem nad ekspozycjami oraz osobami zwiedzającymi wystawy i uczestniczącymi w
wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w
okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do IWZ.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79714000-2 - usługi w zakresie nadzoru.
4.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas
oznaczony.
4.2. Termin wykonania zamówienia: 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące od dnia
podpisania umowy.
5.
KRYTERIA OCENY OFERT
5.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
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1) Cena - waga 60 %
2) Doświadczenie - waga 20%
3) Forma zatrudnienia - waga 20%
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy
bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
5.3. Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w
IWZ.
6.
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marii Konopnickiej 26 w
Krakowie, (sekretariat) do dnia 30 grudnia 2016 r., do godziny 12.00.
6.2. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marii
Konopnickiej 26 w Krakowie, (sekretariat) o godzinie 12.10.

Zatwierdzam:

Daniel Seidler
Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych I technicznych
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