
Złotoryja: Dostawa i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego 

ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) 

wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach zadania 

współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja Kina 

Aurum w Złotoryi oraz: wykonanie i montaż okienka projekcyjnego 

wraz z montażem ekranu kinowego z maskowaniem. 

Numer ogłoszenia: 116292 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji , pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 8783374, faks 076 8783374. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż kinowego sprzętu 

cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz ze 

szkoleniem kinooperatorów w ramach zadania współfinansowanego z programów operacyjnych 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja Kina Aurum w Złotoryi oraz: 

wykonanie i montaż okienka projekcyjnego wraz z montażem ekranu kinowego z maskowaniem.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż 

kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej 

(3D) wraz ze szkoleniem kinooperatorów w ramach zadania współfinansowanego z programów 

operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój kin, priorytet: Cyfryzacja Kina Aurum w 

Złotoryi oraz: wykonanie i montaż okienka projekcyjnego wraz z montażem ekranu kinowego z 

maskowaniem.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 

31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 38.65.34.00-1, 48.90.00.00-1, 

80.51.10.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 

PLN. Formy wadium: zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie 

pieniężnej, to wpłaty należy dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy: Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w Złotoryi: 58 8658 0009 0000 3245 2000 0010 z adnotacją w tytule - Wadium do 

przetargu Cyfryzacja kina AURUM w Złotoryi. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy PZP. 

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy PZP. 

III.2) ZALICZKI 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Aby spełnić ten warunek Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

wszczęciem postępowanie, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonał min. 3 zadania tj. polegające na dostawie i montażu zestawów kina 

cyfrowego z funkcją 3D oraz ekranu o wartości min. 300.000,00 zł. brutto każde( w 

przypadku, jeżeli wartość usługi została wyrażona w umowie w walucie obcej - wyrażona w 

złotych równowartość kwoty co najmniej 300 000 zł. brutto, wg. średniego kursu NBP z dnia 

zawarcie umowy na wykonanie usługi) oraz potwierdzą, że zadania te zostały wykonane 

należycie. 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 60 



 2 - Koszty eksploatacji - 30 

 3 - Mobilność projektora - 5 

 4 - Przedłużenie okresu gwarancji - 5 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.zokir.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Złotoryjski Ośrodek 

Kultury i Rekreacji, Plac Reymonta 5, 59-500 Złotoryja.. 

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

ofert: 26.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Plac Reymonta 5, 

Sekretariat - pokój nr 4, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie. 

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

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 

 


