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Numer sprawy:  ZZP.261.S.03.2018  

Kraków,12.04.2018 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług szkoleń dla osób zaangażowanych w 

realizację projektu do digitalizacji w ramach  projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w 

posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”  

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, wpisanym do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pod nr RIK 92/2016, 

nr NIP: -6762502246, REGON: 363717113, adres strony internetowej: www.pwm.com.pl, tel. 

12 422 40 44 faks: 12 422 01 74. 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM) 

usług szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację projektu do digitalizacji w ramach  projektu pn.: 

Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”  

2.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 Części w zależności od tematyki szkoleń. Opis 

przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Wykonawca może złożyć ofertę 

na dowolnie wybraną ilość Części.  

2.2. Zlecenie realizacji zamówienia (przeprowadzenia szkoleń) może być udzielone w dowolnej 

formie w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, w formie 

pisemnej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w terminach ustalonych przez Strony.  

2.4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 

do ogłoszenia. 

2.5. Wykonawca do oferty dołączy plan szkolenia w zakresie każdego stanowiska, uwzględniający 

teorię i warsztaty praktyczne. 



 

 
 

2 z 7 
 

2.6. Wymagany czas szkoleń każdego ze stanowisk – 8h przez kolejne dwa (2) dni, czyli w zakresie 

jednego stanowiska 16 h . W ciągu jednego dnia szkoleniowego Wykonawca zapewnia 1 

przerwę 30 minutową. Przerwę wlicza się do czasu szkolenia. 

2.7. Szkolenia  będą przeprowadzane w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego                                    

(al. Krasińskiego 11a, Kraków) na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu 

Zamawiającego (Adobe Photoshop, Adobe Creative Cloud, Sibelius i/lub Finale, skaner 

dziełowy –  Bookeye 4V2ARCHIVE , skaner płaski – IMAGE ACCES GmbH/wideTEK 25, 

urządzenie wielofunkcyjne – KONICA MINOLTA BISHUB C 458) 

2.8. Warunki płatności:  

a) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w oparciu o zestawienia zawierające 

opis usługi oraz liczbę godzin przekazywane Zamawiającemu do akceptacji przed 

wystawieniem faktury. Do faktury Wykonawca dołączy listę obecności z podpisami 

uczestników szkolenia. 

b) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w na fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury. 

2.9. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamówienie będzie realizowane:  w terminach ustalonych przez Strony, na podstawie zlecenia 

Zamawiającego, przy czym nie później niż do 10 dni roboczych od zawarcia umowy. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który: 

posiada odpowiednie doświadczenie, co oznacza, że wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch (2) usług, 

polegających na pracach digitalizacyjnych*: 

a) kalek i  diapozytywów i materiałów nutowych oraz ikonograficznych 

b) materiałów starych i zniszczonych, 

 

*Praca digitalizacyjna jest rozumiana przez Zamawiającego jako: obróbka materiałów 

na kalkach, diapozytywach, papierach, papierach fotograficznych, obróbka zdjęć, skan, 

druk, przygotowanie materiału do druku 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 4.1.1 Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych usług. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania  Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza  do złożenia dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług 

wskazanych w wykazie, zarówno przed jak i po zawarciu umowy. 

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunek określony w pkt. 4.1.1 musi być spełniony przez jednego z tych 

Wykonawców w całości. 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część warunek z pkt 4.1.1 zostanie spełniony, 

jeśli Wykonawca złoży wykaz w ramach jednej Części. 

 

4.1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z pkt. 5.1. 

 

4.2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w 

oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. lit. e) ogłoszenia. 

 

5. PRZYPADKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia 

wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 

24 ust 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

5.3. Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia wykonawców zostanie dokonana w oparciu o 

dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. lit. c)-d) ogłoszenia. 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

6.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

a) Cena oferty brutto -60% dla każdego zadania/części liczona oddzielnie 

Ocena ofert w tym kryterium zostanie określona w oparciu o wzór : 

Vxc= (Cn / Cx) x 60  gdzie : 

Vxc – ilość punktów za cenę brutto proponowaną w ofercie badanej 

Cn – najniższa cena brutto spośród badanych ofert; 

Cx – cena brutto w ofercie badanej. 

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 

b) Wsparcie poszkoleniowe* – 30% dla każdego zadania/części liczona oddzielnie, gdzie: 

1 – 2  mc wsparcia poszkoleniowego – 5 pkt 
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3 - 5 mc wsparcia poszkoleniowego -  15 pkt 

6 i więcej mcy wsparcia poszkoleniowego – 30 pkt 

 

Przez wparcie poszkoleniowe Zamawiający rozumie porady telefoniczne, mailowe, 

konsultacje w siedzibie Zamawiającego 

Wykonawca, który nie zaoferuje wsparcia poszkoleniowego lub zaoferuje okres krótszy niż 

1 mc otrzyma „0” pkt w przedmiotowym kryterium. 

Wykonawca, który zaoferuje wparcie poszkoleniowe przez okres dłuższy niż 6 mcy 

otrzyma 30 pkt. 

 

c) Oferowana Ilość dodatkowych godzin szkoleniowych w zakresie stanowiska dla każdego 

zadania/części liczona oddzielnie – 10%, gdzie: 

1 – 2 dodatkowych godzin szkoleniowych – 3 pkt 

2-3 dodatkowych godzin szkoleniowych – 5 pkt 

5 i więcej dodatkowych godzin szkoleniowych – 10 pkt 

 

Wykonawca, który nie zaoferuje dodatkowych godzin szkoleniowych lub zaoferuje 

okres krótszy niż 1 godzina otrzyma „0” pkt w przedmiotowym kryterium. 

Wykonawca, który zaoferuje dodatkowe godziny szkoleniowe w ilości większej niż 

5 otrzyma 10 pkt. 

 

 

Punkty uzyskane w kryterium: a, b i c zostaną zsumowane. 

6.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone  

w niniejszym ogłoszeniu oraz otrzyma najwyższą ilość punktów w przedstawionych powyżej 

kryteriach. 

6.3. W ofercie należy podać cenę za wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, oraz 

wartości netto i brutto,  stawkę i kwotę podatku VAT, zgodnie z „wzorem formularza oferty” 

(załącznik nr 2 do ogłoszenia).  
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6.4. Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 

Kraków, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w  godzinach ustalonych przez strony, przy 

czym zakres godzinowy to 8.00 – 16.00 

6.5. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6.6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym 

ogłoszeniu oraz załącznikach do ogłoszenia i powinna obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami 

prawa wykonania przedmiotu zamówienia. 

6.7. Dla potrzeb postępowania Zamawiający przyjmuje stawkę podatku Vat – 23% 

6.8. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę bez podatku Vat Zamawiający dla potrzeb 

porównania ofert doliczy kwotę podatku Vat zgodnie ze stawką jak w pkt. 6.7 

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: 

a) Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia; 

b) Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy); Pełnomocnictwo składane w 

ofercie powinno mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do ogłoszenia; 

d) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

e) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu usług stanowi załącznik 

nr 5 do ogłoszenia. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, 

oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. c) – d) składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. a) i c), musza być złożone w oryginale. 

7.4. Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku 

polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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7.5. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane) w sposób 

uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i 

trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

7.6. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne 
Al. Krasińskiego 11 a 

31-111 Kraków 
 

Oferta na: 
Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług szkoleń dla osób 

zaangażowanych w realizację projektu do digitalizacji w ramach  projektu pn.: Digitalizacja 
zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020” 

 
numer referencyjny nadany sprawie: ZZP.261.S.03.2018 

Nie otwierać przed 20.04.2018 r. godz. 10.00 

7.7. Zamawiający nie odpowiada za pominięcie lub otworzenie przed terminem oferty złożonej w 

opakowaniu nieoznaczonym lub oznaczonym niezgodnie z pkt 7.6 – 7.7. 

7.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

7.9. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszego ogłoszenia, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 

ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

7.10. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony Zamawiającemu przed 

upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 

reprezentowania. Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

7.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

7.13. Oferty niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, zostaną odrzucone. 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

8.1. Oferty należy składać na adres:  Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a,  

31-111 Kraków, Sekretariat  (pok. 107). 

8.2. Termin składania ofert:  do dnia 18 kwietnia 2018 do godziny 10.00. 

8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje publicznego 

otwarcia ofert. 

8.4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 
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8.5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

 

9. INFORMACJE KONTAKTOWE  

9.1. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. 

Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków 

9.2. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: 

zamowienia_publiczne@pwm.com.pl 

9.3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  

Małgorzata Karbownik tel. 12 422 70 44 wew. 179 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. Zamawiający, przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny 

ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Wykaz załączników: 

1) Wzór umowy – załącznik nr 1  

2) Opis przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 

3) Formularz oferty – załącznik nr 3 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 

5) Wykaz usług – załącznik nr 5  

 

Wszystkie wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część ogłoszenia. 

 

Komisja: 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Zatwierdził: 

mailto:zamowienia_publiczne@pwm.com.pl

