Szczecin, dnia 16 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019
NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA

1. Zamawiający:
Morskie Centrum Nauki
im. prof. Jerzego Stelmacha
ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin biuro@centrumnauki.eu,
tel. +(48) 511 935 934
www.centrumnauki.eu
2. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Przedmiot zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV:
92312000-1 – usługi artystyczne
79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
71300000-1 – usługi inżynieryjne
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi świadczenie usług w
zakresie nadzoru nad procesem wyłaniania wykonawcy i realizacją wystawy stałej Morskiego
Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha.
Świadczenie usług podzielone będzie na następujące etapy:

Etap 1
Przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy wystawy Morskiego Centrum Nauki im.
prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
1. Przygotowanie materiałów merytorycznych do dialogu technicznego z potencjalnymi
wykonawcami projektu i wystawy stałej MCN, udział w spotkaniach w ramach dialogu
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technicznego z potencjalnymi wykonawcami projektu (minimum 2 całodniowe
spotkania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz analiza i opiniowanie
dokumentacji, konsultacje, korespondencja z Zamawiającym);
2. Wprowadzenie, w wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego, modyfikacji Opisu
Przedmiotu Zamówienia, w postępowaniu na zaprojektowanie, produkcję, instalację i
uruchomienie

wystawy

stałej

MCN,

wraz

z

wytycznymi

technicznymi,

eksploatacyjnymi, serwisowymi i dotyczącymi bezpieczeństwa, w oparciu o dokument
„Koncepcja wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki Im. prof. Jerzego Stelmacha" z
lipca 2018 roku, z uwzględnieniem zaakceptowanych przez Zamawiającego sugestii
recenzentów,

poprawek

zaproponowanych

przez

Zamawiającego

oraz

zaakceptowanych przez Zamawiającego zmian zaproponowanych w wyniku dialogu
technicznego;
3. Współpraca z Zamawiającym w zakresie sformułowania kryteriów wyboru oferty,
kryteriów doświadczenia dopuszczających Wykonawców do udziału w postępowaniu
oraz istotnych postanowień umowy (minimum jedno spotkanie w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego oraz analiza i opiniowanie dokumentacji, konsultacje,
korespondencja z Zamawiającym);
4. Udział w pracach komisji przetargowej w charakterze eksperta lub członka komisji, w
tym udział w posiedzeniach komisji oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski o
wyjaśnienia SIWZ

analiza i opiniowanie ofert, konsultacje, korespondencja z

Zamawiającym).
5. Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, stanowiska w postępowaniu toczącym się
przed Krajową Izbą Odwoławczą, lub sądem powszechnym, a także udział Wykonawcy
w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w charakterze pełnomocnika.

Etap 2
Nadzory eksperckie i autorskie nad wykonawcą wystawy Morskiego Centrum Nauki w
Szczecinie
1. Nadzór nad zgodnością projektowanych i wytwarzanych eksponatów z OPZ, nadzór nad
ich funkcjonalnością, stopniem realizacji celów edukacyjnych, jakością wykonania,
proponowanie i akceptowanie ewentualnych modyfikacji (minimum 10 wizyt w miejscu
projektowania/produkcji/prototypowania eksponatów lub w siedzibie Zamawiającego oraz
analiza dokumentacji projektowej, opiniowanie rozwiązań, korespondencja z Wykonawcą
i Zamawiającym);
2. Nadzór nad instalacją i rozruchem wystawy, udział w odbiorach formalnych (minimum 10
dni roboczych wizyt oraz analiza dokumentacji i opiniowanie rozwiązań)
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3. Szkolenia i konsultacje dla przedstawicieli Zamawiającego, np. w zakresie obsługi
technicznej i serwisowania wystawy oraz przekazu edukacyjnego wystawy (minimum 2
wizyty i szkolenie zdalne).
Uwaga: część usług może wymagać wykonania w języku angielskim. W związku z
powyższym Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w wykonywaniu tych usług
posługiwały się płynnie językiem angielskim, w tym językiem technicznym.

4. Warunki udziału w postępowaniu.
4.1.

Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na
opracowaniu szczegółowej koncepcji wystawy interaktywnej lub nadzorze nad jej realizacją, o
wartości wystawy minimum 10.000.000 zł.
Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku na podstawie wykazu wykonanych usług,
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania, oraz referencji potwierdzających należyte
wykonanie tych usług.

5. Wykluczenie Wykonawców
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty
powiązane z firmą Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d)

pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa

lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania weryfikacji braku podstaw do wykluczenia:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących
dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego
rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać, co najmniej:
•

datę sporządzenia,

•

nazwę i adres wykonawcy,

•

cenę netto i wartość podatku VAT wyrażoną w PLN, obejmującą całość
przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
składającego ofertę.
5. Każdą stronę oferty należy parafować.
6. Ofertę należy przygotować w języku polskim załączane dokumenty sporządzone w
innym języku niż polski winny być przetłumaczone na język polski.
7. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 2 września 2019 r. do godziny 12.00
na adres:
Morskie Centrum Nauki
im. prof. Jerzego Stelmacha
ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin
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lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów lub dokumenty z
opatrzone podpisem elektronicznym) na adres:
biuro@centrumnaumki.eu
Terminem złożenia oferty jest dzień i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

8. Kryteria oceny ofert.
l.p.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktów.

1.

CENA NETTO

30%

Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja
najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty
ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w
sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą
ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100

2.

DOŚWIADCZENIE 70%

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą

OSÓB

życiorysów zawodowych dwóch osób które z ramienia

PEŁNIĄCYCH

wykonawcy będą wykonywać czynności wynikające z

OBOWIĄZKI

niniejszej umowy. Zamawiający oceni doświadczenie

WYNIKAJĄCE
UMOWY

Z

zawodowe tych osób i przyzna każdej z nich od 0-35
punktów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- doświadczenie danej osoby w projektowaniu wystaw,
- doświadczenie danej osoby w sprawowaniu nadzoru
nad realizacją wystaw
W przypadku niezałączenia życiorysów zawodowych,
Zamawiający przyzna 0pkt w tym kryterium. W
przypadku

załączenia

jednego

życiorysu

zawodowego, Zamawiający dokona oceny jednej
osoby przyznając maksymalnie 35 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym:
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki
i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona
podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą
punktacją.
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9. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 2 września 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
10. Termin wykonania zamówienia:
Do czasu zakończenia poprzez wybór wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki.
11. Pozostałe informacje.

1. Osoba kontaktowa w sprawie zapytania ofertowego:
Sara Maćkowiak
adres poczty elektronicznej: biuro@centrumnauki.eu
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą
podpisania jej przez zamawiającego i wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą wg. określonych kryteriów oceny ofert.
3. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą
rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny wyłącznie oferty najkorzystniejszej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami,
w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert
wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym
etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez
podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności
oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na
składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
9. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków
odwoławczych określonych w tej ustawie.
10. Zapytanie

zostało

upublicznione

m.in.

na

stronie

Zamawiającego

bip.centrumnauki.eu oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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11. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień
uzupełniających
12. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych usług wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub
aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
6. Kopia polisy ubezpieczeniowej.
7. Pełnomocnictwo w przypadku podpisu oferty przez osobę niewskazaną w
dokumencie rejestrowym jako upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. (jeśli
dotyczy)
13. Zmiany zawartej umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do oferty
wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmian zakresu świadczenia o ile wynika ona z uzasadnionych potrzeb
Zamawiającego lub przyczyn obiektywnych niezależnych od stron których nie
można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia,
b) zmiana okresu świadczenia usług,
c) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany okresu świadczenia usług lub
zmiany zakresu świadczenia,

14. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
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2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w
postępowaniu,
4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług
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