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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.rck.pila.pl

Piła: Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata
fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem
ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury
Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z
ławą fortepianową i pokrowcem.
Numer ogłoszenia: 84452 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji , pl. Staszica 1, 64-920 Piła, woj.
wielkopolskie, tel. 67 210 5004, faks 67 210 5002.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rck.pila.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: bip.rck.pila.pl
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 używanego, wolnego od wad i nie starszego
niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów
dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą
fortepianową i pokrowcem..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego
przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry
solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem. Instrument nie może być po remoncie,
naprawie czy odnowieniu i musi posiadać następujące cechy: 1) fortepian klasy mistrzowskiej, wykonany ręcznie
w technologii tradycyjnej zgodnie z właściwymi procedurami, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów
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najwyższej możliwej jakości, 2) wymiary: - długość w zakresie - od 237 cm do 241 cm, - szerokość w zakresie od 158 cm do 162 cm, - wysokość w zakresie - od 102 cm do 105 cm, 3) ciężar fortepianu netto w zakresie - od
400 kg do 405 kg, 4) 3 pedały, 5) 88 klawiszy, 6) system wzmacniający barwę, zwiększający nośność i zakres
dynamiki dźwięków w rejestrze górnym poprzez zastosowanie dodatkowej czwartej współbrzmiącej struny dla
dźwięków dyszkantu (wzmocnienie współbrzmienia górnych alikwotów) lub system równoważny, 7) płyta
rezonansowa z wysokogatunkowego drobnosłojowego świerku alpejskiego z cylindrycznie ukształtowaną
wypukłością, 8) mechanizm młoteczkowy wykonany całkowicie z elementów drewnianych, 9) młotki z rdzeniem
główki z orzecha i filcem formowanym na zimno, 10) klonowe trzonki młotków o przekroju ośmiokątnym
przechodzącym w okrągły (przy główce), 11) struny wiolinowe z najwyższej jakości drutu stalowego, 12) struny
basowe z drutu stalowego o przekroju sześciokątnym (sechskant) z nawojem z drutu miedzianego, 13) struny
basowe nawijane ręcznie metoda tradycyjną, 14) długość najdłuższej struny basowej od agrafy do mostka co
najmniej 1785 mm, 15) zwiększenie stabilności stroju np. dzięki pojedynczemu naciągowi wszystkich strun (struna
na jednym jej końcu mocowana na kołku stroikowym, a na końcu przeciwnym na zaczepie), 16) mostek wiolinowy
klonowy z naklejonym laminatem z krzyżowo ułożonych warstw klonu europejskiego, 17) mostek basowy klonowy
o zwiększonej elastyczności o polepszonym współczynniku drgań na płytę rezonansową, 18) główki tłumików
mahoniowe, 19) kołki stroikowe ze stali nierdzewnej , 20) masywne belki szkieletowe wzmocnione (klejone z
warstwy buka w środku i 2 warstw świerku na zewnątrz), rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą
szkieletu z dodatkowym wzmocnieniem łączenia dzięki nakładce na płetwę oraz zaczepom wkręcanym, 21) stół
klawiaturowy ze szczelinami wentylacyjnymi dla stabilizacji ułożenia mechanizmu przy zmianach wilgoci lub klimatu,
22) zamek klapy fortepianu i pokrywy klawiatury, 23) wykończenie obudowy w lakierze poliestrowym na wysoki
połysk - kolor czarny, 24) nogi wzmocnione sklejane z 4 części, 25) koła nóg mosiężne podwójnie łożyskowane,
przednie koła wyposażone w hamulce; 26) klawisze wykonane z wysokogatunkowego świerku z wstawką z
twardego drewna w miejscu wkręcenia pilota, 27) klawisze czarne wykonane z litego hebanu, 28) ława
fortepianowa koncertowa w kolorze czarnym, 29) pokrowiec koloru czarnego z wyszywanym logo. 2. Instrument
musi być kompletny, sprawny, gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. W
skład przedmiotu zamówienia wchodzi także pierwsze strojenie zakupionego instrumentu po jego wniesieniu we
wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania czasu oczekiwania
na przybycie lub reakcję serwisu do 48 godzin w dni robocze (serwis dostępny co najmniej 5 dni roboczych w
tygodniu) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia po upływie 1 roku na własny koszt przeglądu instrumentu. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić serwis gwarancyjny oraz możliwość świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Wykonawca
zobowiązany jest dokonać naprawy przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych (w uzasadnionych
przypadkach do 14 dni roboczych) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W okresie gwarancji,
jeżeli okres naprawy przekroczy 14 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrument zastępczy albo
wymienić instrument na nowy. W okresie gwarancyjnym, jeżeli nie ma możliwości naprawy przedmiotu zamówienia
w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt odbiera przedmiot zamówienia i
dostarcza do serwisu. W okresie pogwarancyjnym Zamawiający na własny koszt dostarcza przedmiot zamówienia
do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę). W okresie gwarancyjnym, po naprawie
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Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Koszty transportu (związane z
naprawą gwarancyjną przedmiotu zamówienia) oraz związane z tym ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu
zamówienia ponosi Wykonawca. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe,
patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem
na typ instrumentu i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym, wykonawczym,
funkcjonalnym, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu
zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku złożenia oferty
zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek
udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
Koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ustawienie i pierwsze strojenie fortepianu leży
po stronie Wykonawcy. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego, wykonawcy zobowiązują się, jako integralna część oferty, do dostarczenia Zamawiającemu, po
dniu otwarcia ofert oferowanego przedmiotu zamówienia w celu wykonania testów. Testowany instrument musi
być egzemplarzem, który w przypadku wybrania oferty Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przedmiotem
zakupu/dostawy. Wybrany oferowany przedmiot zamówienia nie może podlegać żadnym zmianom w okresie od
momentu testowania go do momentu dostawy po podpisaniu umowy na jego zakup. Uwaga: Ubezpieczenie
instrumentu od wszystkich ryzyk związanych z przekazaniem instrumentu do testów leży po stronie Wykonawcy.
Instrument testowy należy dostarczyć do Piły w miejsce wskazane przez Zamawiającego po otwarciu ofert..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1, 37.32.16.00-0, 37.32.10.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest
zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł; (słownie: pięć tysięcy zł) 2. Forma wadium Wadium może
być wniesione w: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109,
poz.1158, ze zm). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium winno być wniesione przed upływem terminu
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składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na
rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 94 1020 3844 0000 1402 0138 9907 bank - Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski SA z adnotacją: wadium: Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej
Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli
kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3) W przypadku
wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:
a)wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli Beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie
Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)
dokładna nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej,
d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne
żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w
art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, szczegółowo opisane w 4 i 5. 4) Wadium wnoszone w postaci poręczeń i
gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy
załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej /oryginał
wadium/, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 5) Nie wniesienie wadium w
wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 6)
Wadium dla wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez
jednego z nich. 4. Zatrzymanie wadium 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zwrot wadium 1.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a; 1a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2)
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium o którym mowa w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 3. Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Utrata wadium
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Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w
sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 5 pzp.
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
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokona oceny na podstawie
oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną dostawę fortepianu względnie fortepianów na kwotę nie mniejszą niż 300
000,00 (trzysta tysięcy zł) wykonaną na rzecz instytucji kultury lub artystycznych uczelni publicznych
(teatr/opera/filharmonia/centrum kultury, szkoła/akademia) Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
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
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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
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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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania
przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie

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 - 40
2 - jakość - 60
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.rck.pila.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.rck.pila.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2016
godzina 10:00, miejsce: Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji, pl. Staszica 1, 64-920 Piła.
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
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