Załącznik Nr 1
______________________
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oferta na:
Wykonanie scenografii, aranżacji wnętrz, instalacji oraz dostawa wraz z montażem i
uruchomieniem urządzeń multimedialnych i wyposażenia – dla potrzeb Muzeum Interaktywne
(Centrum Edukacji Teatralnej)
Postępowanie ZP-07/15
1.

Zamawiający:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
31-010 Kraków ul. Jagiellońska 5

2.

Wykonawca/Wykonawcy*:
Nazwa Wykonawcy:
___________________________________________________________________________
Adres Wykonawcy:
__________________________________________________________________

3.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

4.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
_________ złotych brutto (słownie: __________________________________) w tym netto
__________________ złotych + ______________ złotych podatku VAT,

5.

OFERUJEMY:
36
miesięczny/_________________________ miesięczny
termin
gwarancji jakości i rękojmi na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ1
– w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował
36 miesięczny termin gwarancji jakości i rękojmi.

6.

OŚWIADCZAMY, że należymy / nie należymy2 do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).3

7.

JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

8.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:
___________________________________________________________________________
(zakres powierzonych prac)

9.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
Nazwa firmy: ________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Telefon __________________________, email : __________________________________

10. OFERTĘ niniejszą składamy na ____ stronach.
_______________ dnia ______ 20__ roku

______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawcy)

1

Niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić
3
w przypadku przynależenia do grupy kapitałowej należy dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
2
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Załącznik nr 1a
____________________________
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY
„Wykonanie scenografii, aranżacji wnętrz, instalacji oraz dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń multimedialnych i wyposażenia – dla
potrzeb Muzeum Interaktywne ( Centrum Edukacji Teatralnej)”

L.p. Zakres

1

2

3

4

1) opracowanie rysunków warsztatowych scenografii, aranżacji i wystroju wnętrz
2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej
3) wykonanie pomiarów geodezyjnych i weryfikacja inwentaryzacji przestrzeni
przewidzianej dla MICET
wykonanie prac przygotowawczych obejmujących swoim zakresem:
a) zabezpieczenie istniejących struktur i elementów budynku w obszarze projektowanych
demontaży, przebić i wyburzeń, konserwację i renowację elementów żelbetowych,
wykonanie przebić pod prowadzenie instalacji, wykonanie i montaż wzmocnień
konstrukcyjnych, wykonanie zabezpieczających prac konserwatorskich,
b) wykonanie prac wyburzeniowych i demontażowych: demontaż ścian działowych,
demontaż kanałowych grzejników podłogowych, demontaż sufitów podwieszanych,
demontaż stolarki otworowej, skucie tynków, skucie istniejących posadzek
(betonowych, gresowych)
przygotowanie prototypów indywidualnie projektowanych elementów wystroju i aranżacji
wnętrz
wykonanie i montaż wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego, w tym: maskownic
grzejników, szafek hydrantowych, lady informacyjnej, wieszaków na okrycia wierzchnie,
ekspozytorów na materiały reklamowe, siedzisk, rekwizytów, makiet, systemu do
mocowania plansz, drzwi meblowych do parkownic zasłon, rolet okiennych, postumentów
ekspozycyjnych, kratownic do montażu urządzeń technologii teatralnej, kotar

Oferowana cena Podatek
[PLN, netto]
[PLN]

VAT Wartość
[PLN]

brutto

wysłaniających,
ekspozycyjnych, wykładziny baletowej, dyfuzora dźwięku, stołów i
krzeseł, kontenerów i szafek, foteli, lamp, zabudowy meblowej, obudów ekspozycyjnych,
ekspozytorów
ekspozycyjnych,
pulpitów,
obudów,
gablot,
standów,
stanowisk
ekspozycyjnych, stanowisk edukacyjnych, lightboxów, luster, akcesoriów montażowych,
podkonstrukcji – część elementów: indywidualnie zaprojektowanych
5

wykonanie grafik, nadruków, napisów, elementów informacji wizualnej

6

wykonanie posadzek wraz z podbudową i warstwami izolacyjnymi (w tym: betonowych,
gresowych, ceramicznych, ze spieków kwarcowych)

7

wykonanie i montaż podłóg (w tym: drewnianych i podniesionych)

8

montaż wzmocnień stelaży i zawiesi pod elementy wyposażenia

9

wykonanie i montaż ścian, okładzin i obudów ściennych (w tym: murowych, z płyt
gipsowo-kartonowych, szklanych, akustycznych, ceramicznych)

10

wykonanie i montaż okładzin stropu (w tym akustycznych), wykończenia stropów

11

wykonanie i montaż sufitów (w tym: podwieszanych, napinanych)

12

szpachlowanie i tynkowanie ścian i sufitów

13

malowanie ścian i sufitów

14

wykonanie i osadzenie stolarki i ślusarki drzwiowej

15

wykonanie i montaż okuć, balustrad, pochwytów

16

wykonanie i montaż podsufitowej kratownicy scenicznej

17

pozostałe elementy wystroju, aranżacji i scenografii oraz wykończeniowe
prace związane z wykonaniem zaprojektowanej instalacji sanitarnej – niezbędnej dla
funkcjonowania MICET (zgodnie z OPZ):

18

19

a)
b)
c)
d)

rozprowadzenie i montaż instalacji wentylacji,
dostawa i osadzenie grzejników kanałowych,
dostawa i montaż armatury sanitarnej,
instalacje, pozostały osprzęt

prace związane z wykonaniem zaprojektowanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej –
niezbędnej dla funkcjonowania MICET (zgodnie z OPZ):
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a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
1)
20
2)

21

a)
b)

przygotowanie i wykonanie tras kablowych,
rozprowadzenie
instalacji
natynkowych,
podtynkowych
i
podposadzkowych
elektrycznych 210 V i 380 V, w tym: oświetlenia
ogólnego, oświetlenia
ekspozycyjnego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, technologicznych, zasilania
sieci komputerowej, zasilania sprzętu i urządzeń AV, zasilania klimatyzacji, zasilania
instalacji teletechnicznych, ochrony przepięciowej, ochrony od porażeniem prądem
elektrycznym, połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,
dostawa i montaż szynoprzewodów,
dostawa i montaż opraw oświetleniowych (oświetlenia podstawowego, awaryjnego
i ewakuacyjnego, oświetlenia ekspozycyjnego i efektowego),
dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, szaf teletechnicznych, punktów
dostępowych, paneli sterujących, modułów sterowania
wykonanie instalacji teletechnicznych i specjalnych, w tym: systemu kontroli dostępu
(KD), biletowania, systemu detekcji i sygnalizacji pożaru (SAP), systemu sygnalizacji
włamania i napadu (SSWiN), telewizji przemysłowej (CCTV), okablowania
strukturalnego sieci komputerowej, audio-video (AV: wizyjnego, fonicznego, linii
głośnikowych), instalacji sterowania
pozostały osprzęt i instalacje
dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV (audio-video), w tym:
projektorów, monitorów (w tym z nakładkami dotykowymi), tabletów, komputerów,
wzmacniaczy, kontrolerów i detektorów ruchu i gestów, kamer, głośników, słuchawek,
konsoli, elementów montażowych, folii projekcyjnych,
dostawa i instalacja oprogramowania
badania pomiary, próby i rozruch technologiczny sprzętu, urządzeń, instalacji,
przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych
sprzętu, urządzeń, instalacji
RAZEM

W tabeli uwzględnić należy koszty związane z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i rozruchu technologicznego sprzętu,
urządzeń, instalacji, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych sprzętu, urządzeń, instalacji, przygotowaniem
instrukcji obsługi urządzeń dla Zamawiającego w języku polskim oraz z gwarancją.
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W Formularzu cenowym uwzględnić należy wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z SIWZ i załączników do SIWZ, w tym z OPZ (zał. Nr 4) i wzoru
umowy.

UWAGI dla Wykonawcy:
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia opublikowanym wraz z SIWZ (zał. nr 4 do SIWZ) zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
określonych w niniejszej SIWZ. Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producentów miało na celu jedynie przybliżyć
wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
Wszystkie elementy w ramach realizowanej dostawy mają być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek
polski.
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Załącznik nr 2
____________________________
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:

____________________________________________________________

Adres Wykonawcy:

____________________________________________________________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie scenografii, aranżacji wnętrz,
instalacji oraz dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń multimedialnych i wyposażenia
– dla potrzeb Muzeum Interaktywne ( Centrum Edukacji Teatralnej)”, postępowanie ZP-07/15,
oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

_________ dnia _____ 20__ roku
_____________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3
____________________________
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Nazwa Wykonawcy:

____________________________________________________________

Adres Wykonawcy:

____________________________________________________________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie scenografii, aranżacji wnętrz,
instalacji oraz dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń multimedialnych i wyposażenia
– dla potrzeb Muzeum Interaktywne (Centrum Edukacji Teatralnej), postępowanie ZP-07/15,,
oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

_________ dnia ____ 20__ roku
_____________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonanie scenografii, aranżacji wnętrz, instalacji oraz dostawa wraz z montażem i
uruchomieniem urządzeń multimedialnych i wyposażenia – dla potrzeb Muzeum Interaktywne
(Centrum Edukacji Teatralnej0
Postępowanie ZP-07/2015
Wykaz dostaw
Działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________
stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, iż zrealizowaliśmy następujące główne
dostawy odpowiadające wymogom Zamawiającego postawionym w pkt V.2.2. SIWZ:
Przedmiot umowy, odpowiadający
wymaganiom pkt V.2.2. SIWZ
Lp.

Zamawiający

Podmiot realizujący
umowę

(rodzaj zadania i jego lokalizacja,
parametry, zakres wykonanych
dostaw i inne informacje
potwierdzające zgodność
przedmiotu z wymaganiami
określonymi w SIWZ)

Wartość
umowy
(zł brutto)

Okres realizacji
umowy
(dd.mm.rrrr –
dd.mm.rrrr)

1
2

Oświadczam, że:
1. Umowy wskazane w poz. ________ zostały zrealizowane przez Wykonawcę/Wykonawców,
2. Umowy wskazane w poz. ________ zostały wykonane przez inne podmioty i Wykonawca polega
na nim zgodnie z pkt. VI.3. SIWZ.

__________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
„Wykonanie scenografii, aranżacji wnętrz, instalacji oraz dostawa wraz z montażem i
uruchomieniem urządzeń multimedialnych i wyposażenia – dla potrzeb Muzeum Interaktywne
(Centrum Edukacji Teatralnej)”
Wykaz osób
Działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________
stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, iż przedkładamy wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiadających wymogom Zamawiającego
postawionym w pkt V.2.3.b SIWZ:
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (zgodnie z pkt
V.2.3.b)

Podstawa
dysponowania osobą

L
p
.

Imię i nazwisko osoby

Funkcja

(rodzaj wykonanych zadań, informacje dotyczące tych
zadań, zakres i rodzaj wykonanych czynności i inne
informacje potwierdzające zgodność kwalifikacji i
doświadczenia z wymaganiami określonymi w SIWZ)

(np. Wykonawca
osobiście, umowa o
pracę, umowa o
dzieło, zlecenie,
współpraca
gospodarcza, inne)

1

2

3

4

5

1
2
3
4

Oświadczam, że:
1. Osoby wskazane w poz. ______ znajdują się w dyspozycji Wykonawcy,
2. Osoby wskazane w poz. ______ zostaną Wykonawcy udostępnione przez inne podmioty
zgodnie z pkt. VI.3. SIWZ.

__________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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