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zaDr。Szeniedoskladaniaofertzwanedalej．．ZaT）rOSzenle哩と

1）Nazwa（firma）orazadresZamawiajacego：

1．AkademiaSztukPielmychim・JanaMat＊iwKrakowie，31－157Krakdw・PlacJana

Matejki13・

2．エ亜型塑笠
Biur。ZamdwiehPublicznychASP，31－157Krakdw，PlacJanaMat球i13；

tel．＋48122992042；

e－mail：ZP＠asp・krakow・Pl

mlgSCePublika串ogloszehiinfbma函追出塑ikI連理iPl

。．aZPlatfbmaprzetargowaASP：坦腔麹趣intrade・nQtL

2）TIγbudzieleniazambwienia：

1．Postepowanieprowadzonejestwtrybieproceduryogloszeniazaproszeniadozlozenia

ofert，WOParCiuoart・1380uSt・2－4ustawyzdnia29stycznia2004r・－Prawo

zamdwiehpublicznych（tj．Dz・U・Z2019poz・1843zp92nidszymizmianami）・

2．DoczynnoscIPOdeimowanychprzezPodmiotzamawlanCy・ZWanydalqiZamawlmCym

iPodmiotzainteresowany，ZWanydalej Wykonawca・WPOStePOWaniuoudzielenie

zamdwieniastosuesleZaPISyPrZedstawionewnlnlqSZymZaproszeniu・

3）Opisprzedmiotuzam6wienia：

1．PrzedmiotempostepOWaniaizamdwieniajestwylonienieWykonawcywzakresie

przeprowadzeniaszkolenia∴zPrOgrambwSketchUpiVraydla5pracownik6w

wydzialuRzezbyAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie・

2．塑壁逝亜政道旦連盟聖堂一里⊥血」重垂生壁堕
塑型墜型塑・

3．Przedmiotzamdwieniarealizowanybedziewramachpr函ktu”ZintegrowanyProgram

RozwqjuASPwKrakowie”・WSPdmnansowanegOZe SrodkdwUniiEuropqiskiei

wramachEuropeiskiegoFunduszuSpolecznego－ProgramOperacymyWiedzaEdukada

4．Mi函eszkolenia：SiedzibaZamawl碑egOC・budynekASPwKrakowieprzyPlacu

JanaMatejki13・

5．塑型塑連盟L埋匹哩迫＿埋壁止⊆塑睦塑車
坦yk型坦迎6・盤蓋窒轟

7．Jezykszkolenia：」eZykpoIski・

8．Materi的SZkoleniowe musza byd zgodne z wytycznymioznakowania prqjektu・

NiezbednelogotypydostarczyWykonawcyZamawlaJaCy・

projekt，，ZintegrowanyProgramRozwojuASPwKrakowie’’
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9．Wykonawca muSi zaoferowaC przedmiot zamdwienia zgodny z wymogami

zamawl明CegOOkreSlonymiwZaproszeniu・

10．WspdlnyStownikZamdwieh：

80500000－9ushgiszkoleniowe・

11．ZamawlanCyniedopuszczaskladaniaofertczesc10WyChorazofertwariantowych・

4）Terminwykonaniazam6wienia：21－25wrzeSnia2020roku・

5）ZasadyprzeproWadzeniawyboruoferty：

1．PrzedzloZenlemOfertWykonawcymogaprZeSyIaCZamawlaJaCemuuWagllPytania・CO

dotreScinlnlqSZegOZaproszenia・ZamawlamCyinfbmue・lZudzieliodpowiedzina

uwagllPytaniawniesionecon叩nlqna2dniprzeduplywemplerWOtnegOteminu

skladania o軸．Uwagiipytaniawniesione po tymteminie・Zamawiz南Cy mOZe

pozostawiCbezodpowiedzi・WuzasadnionychprzypadkachZamawl碑yuWZgledni＊C

przeszaneuwaglmOZedokonaCzmianytreScininlgSZegOZaproszeniaorazodpowiednio
wydIuZyCteminskZadaniaofert・

2．ZamawlaJaCyOdrzuciofeheWykonawcywykluczonegozpostepoWania・

3．ZamawlaJaCyWykluczyzpostepoWania：

3．lWykonawcaktdryniewykaZespeInieniawarunkdwudziahwpostepowaniu

opisanychwpkt6）Zaproszenia・

3．2Wykonawce bedacego osoba nzyczna，ktbrego prawomOCnie skazano za

a）oktd仰mOWaWartJ65a・artJ81－188・artJ89a・art・218－221・art・228－230a・

art．250a，art・258lubart・270－309ustawyzdnia6czerwca1997r・一Kodeks

kamy（t・j・Dz・U・2019poz・1950zezm・）lubart461ubart48ustawyzdnia25

czerwca2010r．osporcie（t・j・Dz・U・2019poz・1468zezm・），

b）charakterzeterrorystyCZnym・OktdrymmowawarLl15§20ustawyzdnia

6czerwca1997r．一Kodekskarny・

d）oktdrymmowaWartuuba山Oustawyzdnia15czerwca2012r・OSkutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywgacym wbrew

przepisomnaterytoriumRzeczypospOlitdPoIskid（Dz・U2012poz・769zezm・）；

3．3WykonawceJeZeh urzedt南CegO CZlonkaJegO Organu ZarZadzaacegolub

nadzorczego，WSPdlnika spdIki w spdlceJaWnqlub pamerskiei albo

komplementariusza w spdtce komandytowもIub komandytowo－akcyjndlub

prokurentaprawomOCnieskazanozaprzestePStWO，OktdrymmowapoWy狂

3．4Wykonawce，WObecktdregowydanoprawomocnyWyrOksadulubostateczna

decyzJeadministracyjnaOZaleganiuzuiszczeniempodatkdw・OPhtlubskladekna

ubezpleCZeniaspolecznelubzdrowotne・ChybaZewykonawcadokonalp鳳oSci

naleZnychpodatkdw・OPlatlubskIadeknaubezpleCZeniaspolecznelubzdrowotne

wrazzodsetkamilubgrzywnamilubzawarlwiaZacepOrOZumieniewsprawiesplaty

tychnale血OSci；

3．5WykonawcaktdryzimymiWykonawcamizawarlporozumieniemaJaCenaCelu

zakldcenie konkurenqlmiedzy wykonawcamiw postepowaniu o udzielenie

zamdwienia，COZamaWlaJaCyjestwstaniewykazaCzapomocaStOSOWnyChSrodk6w

dowodowych；

projekt，，ZintegrowanVProgramRozwojuASPwKrakowie’’
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3．6Wykonawcebedacegopodmiotemzbiorowym・WObecktdregosadorzekIzakaz

ubieganiasleOZambwieniapublicznenapodstawieustawyzdnia28paZdziernika

2002r．00dpowiedzialnoscIPOdmiotdwzbiorowychzaczynyzabronionepod

grozbakary（t・j・Dz・U・2019poz・628zezm・）；

3．7Wykonawce，WObecktdregoorzeczOnOtytulemSrodkazapobiegawczegozakaz

ubieganiasleOZamdwieniapubliczne；

3．8Wykonawce，ktdry・ZPrZyCZynleZacychpoJegO StrOnie・niewykonalalbo

nienalezycle WykonaZ wistotnym stopnlu WCZeSnlqSZa umOWe W SPraWie

zamdwienia publicznegolub umowe konce勘ZaWarta Z ZamawlaJaCym・CO

doprowadzilodorozwlaZaniaumowylubzasadzeniaodszkodowania・

3．9Wykonawce，ktbryposiadapowlaZaniakapitalowelubosobowezZamawlaJaCym・

poleg綱CeWSZCZegdlnoScina：

a）uczestniczeniuYSPdlceZamawi細egojakowspdlnik・

b）posiadaniuconalmnieilO％udziaIbwlubakqjiZamawi＊cego，

C）peInieniu蘭画CZIonkaorganunadzorczegolubzarzadz細ego・PrOkurenta・

peInomocnikaZamawl綱CegO・

d）pozost＊wzwiazkuma吃ehskim，WStOSunkupokrewiehstwalubpowinowactwa

wliniiprostq，POkrewiehstwadruglegOStOPnlalubpowinowactwadruglegO

stopnlaWliniiboczndlubwstosunkuprzysposobienia，OPiekilubkurateli

zosobamiupowaZnionymidozaclaganiazobowiazahwimieniuZamawlamCegO

lub osobamiwykonuJaCymiwimieniuZamawlanCegO CZymOScizwlaZane

zprzygotowaniemlPrZePrOWadzeniemprocedurywyboruwykonawcy・

3．10Wykonawc両tdrypowo匝CSlenaZaSObypodmiotutrzeclegOlubktdryzamierza

powierzyc wykonanie czescIZamdwienia podwykonawcom nie przedIoZyI

oswiadczenia，OktdrymmowaWPkt7）lnini＊zegoZaproszeniawczeSci

dotyczacqitychpodmiotdw・

4．WtokubadaniaiocenyofertZamawlmCyWPlerWSZもkolmoScidokonarankingu

zloZonychofeHnaPOdstawiekryteridwocenyo的anastepniedokonabadaniaofeHy

nがOrZyStnlgSZ屯W przypadku gdy o帥a n函rzystnlgSZa bedzie podlegala

odrzuceniu，PrOCeSbadaniao帥zostanieprzeprowadzonywstosunkudoko1両0餌y

5．WtokubadaniaiocenyofeHZamawlgaCymOzeZada60dWykonawcdwwyJaSnleh

dotyczacychtreScizloZonycho航jakrdwnieZnegoqOWaCtreSCicenyofeh

zzachowaniemzasadprzqrzystoSciorazuczciwegotraktowaniaWykonawc6W・

6．ZamawlaJaCyPOPraWiwtekScieofertyoczywisteomylkipisarskieioczywisteomylki

rachunkowe，ZuWZglednieniemkonsekwencJlraChunkowychdokonanychpoprawekoraz

ime omyIkipoleg卿e na niezgodnoScio帥y z wymaganiamiZaproszenia・

nlePOWOdt南CeistotnychzmianwtreSciofehy，niezwIoczniezawiadamlaJaCOtym

wykonawce・ktdregoofertazostalapoprawiona・

7，ZamawlgaCymOZeodrzuciCof的・WSZCZegdlnoscl，JeZehzostahzloZonapOuPIywie

teminuskladaniaofertjestniezgodnazwymaganiamiZaproszenia，ZaWieraraZaco

niskacenebadZzaistnlqalnneuZaSadnioneokolicznoScipowod函Ce言Zjestona

niezgodnazobowiazuIaCymlPrZePISami・

8．ZamawlgaCy uniewaZni ninlqSZe POStePOWanie o udzielenie zamdwienia

wszczegdlnoSciwprzypadku，jeZeli：

8．1．niezostaniezlo20naZadnaofertalubwszystkiezIoZoneofertyzostanaodrzucone・

8．2．cena n祉OrZyStnlqSZq Oferty przekracza kwote・ktdra ZamawlanCy mOZe

przeznaczycnasmansowaniezamdwienia・

projekt，，Z而egrowanVProgramRozwojuASPwKrakowie’’
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8．3．zaistnl的InneuZaSadnioneokolicznoSciskutkLhceniewaZnoSciaUmowy・

9．ZamawlamCyZaWiadamiar6wnoczeSniewszystkichWykonawcdw，ktdrzyzloZylioferty

o rozstrzygnleClu POStePOWania pod斬C uZaSadnienie faktyczne dokonanego

10．ZamawlaJaCyZamieszczaniezwbcznienasw的StrOnieBiuletynuInfbrmaqjiPubliczng

infbrmacjeoudzieleniuzamdwienia・POd祖CnaZWe（Hrme）alboimieinazwisko

podmiotu，Z ktdrym zawarlumowe o wykonanie zamdwienia・alboinfbrmaqe

onieudzieleniutegozamdwienia

6）Opiswarunk6wpodmiotowychudziaIuwpostepowaniu：

1．WykonawcamoZewcelupotwierdzeniaspeInianiawarunkdwudzialuwpostepowaniu

polegacnazdolnoSciachtechnicznychlubzawodowychimychpodmiotdw亘ezaleZnieod

charakteruprawnegoIaczacychgoznimstosunkdwprawnych・

2．B坦蛙a warunkbw opisanvch D型ei平utko中一聖i∴平竺C架空
ublicznezamOWlenlaOWanla Okonawc

3．WarunkiudziaIuwpostepowaniu‥

OudzielenieZamdwieniamogasleubiegaCWykonawcy・ktdrzyspelnk南nastepLmCe

warunki：

3工旦堕迦連理辿A唾堕旦塑塑些浬・

露語諾謹書葦芋窪葦輩葦葦董
dziaHnoScijestkrdtszy－WtymOkresie－Wykonalidwazamdwienia（dwaodrebne

kontrakty），ObもmLhceswoimzakresemSwiadczeniauslugszkoleniowychzzakresu

programdwSketchUpiVray・

Na potwierdzenie spelniania powyZszego warunku naleZy przedstawiC wykaz

przeprowadzonychszkolehzww・tematuZZakresemliczbowymzewskazaniemterminu

lPOdmiotunarzeczktdregobylywykonywaneszkolenia・

認諾課業諾輩葦葦葦董義軍露盤
20godzinszkolenlOWyChztematykistanowlaCqPrZedmiotzamdwienia・

NapoSwiadczeniewaru血naleZyprzedstawICWykazprzeprowadzonychszkolehprzez

osobededykowanadorealizadiszkoleniazww・tematuiwymaganymzakresieliczbowym

zewskazaniemterminu，liczbygodzinlPOdmiotunarzeczktdregobyIywykonywane

7）WykazoSwiadczehidokument6W・jakiemajadostarczyCWykonawcywCelu

potwierdzeniaspe霊nieniawarunk6wudziaIuwpostepowaniuorazbrakupodstawdo

wykluczenia：

1．WcelupotwierdzeniabrakupodstawdowykluczeniazpostepowaniawokolicznoSciach・聖霊
Z退塾壁垂壁塑塑・

projekt，，ZintegrowanyProgramRozwojuASPwKrakowie’’
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2．0gwiadczenieoprzynaleZnoScialbobrakuprzynaleznoScidogrupykapitabwdskIadane

jestwtreScifbmularzaoferty・WprzypadkustwierdzeniaprzezzamawlgaCegOWtOku

badaniao托rtprzynaleZnoscIWykonawcdwdotqsamqgrupykapitalowq・Ⅵykonawca・

nawezwanie zamawl綱CegO，PrZedstawidowody wskazuJaCe natO・Ze powlaZania

zimymwykonawcauczestniczacymwprzedmiotowympostepowaniunieprowadzado

zak士dceniakonkurenql．

3．Wykonawca，ktdryzamierzapowierzycwykonanieczescIZambwieniapodwykonawcom・

wceluwykazaniabrakuistnieniawobecnichpodstawwykluczenia・JeStZObowiazanydo

zzozenia oSwiadczenia，O ktdrym mowa w punkciel powyZqIW CZeScidotycz雀Cq

podwykonawcdw・

4・WprzypadkuwspdlnegoubieganiasleOZamdwienieprzezwykonawcdw・OSwiadczenie

wcelupotwierdzeniabrakupodstawdowykluczenia・Oktdrychmowawpunkciel・

skIadakaZdyzwykonawcdwwspdlnieubieg明CyChsieozamdwienie・

5．JeZeli，W tOku postepowania，Wykonawca nie zZoZy oSwiadczenia・OSwiadczehlub

dokumentbwniezbednychdoprzeprowadzeniapostepowania・Zlo20neOSwiadczenialub

dokumentysaniekompletne，ZaWierajabIedylubbudzawskazaneprzezZamawl明CegO

watpliwoScLZamawlanCyWeZWiedoichzlozenia・uZuPeInienia・POPraWieniawteminie

przezsiebiewskazanym・ChybaZemimoichzIoZeniaofertawykonawcypodlegaIaby

odrzuceniualbokoniecznebyIobyuniewaZnieniepostepowania・

8）InfbrmacjaosposobieporozumiewaniasieZamawiajacegozWykonawcamioraz

przekazywaniaoSwiadczehidokument6W，ataIdewskazanieosdbuprawnionychdo

porozumiewaniaslezWykonawcami；

1．DopuszczaslemOZliwoscporozumiewaniasiedrogaelektronicznalubprzypomocylistu

poleconego，Z ZaStrZeZeniem・Ze o餌a wraz z wymaganymi dokumentami

ioSwiadczeniami musi zostaC zloZona elektronicznie przed upIywem terminu

wyznaczonegodoskIadaniao帥・

2．0SobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamijest：

－WSPraWaChproceduralnych‥mgrJolantaKurek－GldwnySpe函Iistads・Zamdwieh

publicznych－BiuroZamdwiehPublicznychAkademiiSztukPieknychim・JanaMat＊i

wK．ak。Wie，tel．122992042，e－mail：ZP＠asp・krakow・Pl，WgOdzinach08：00－15：00，

0dponiedzialkudopiatku・

TerminzwlaZaniaoferta：

TerminzwlaZaniaofrtrt wynosi30dni・

wykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawlanCegOmOZeprzedluzyCtermin
zwlaZaniaoftrta，ZtymZeZamawlaJaCymOZetylkoraz・COngmnlqna3dniprzed

uplywemterminuzwlaZaniaoferta・ZWrdciCsiedoWykonawcbwowyraZeniezgodyna

przedZuZenietegoteminuooznaczonyokres・niedluZszyjednakni260dni・．．1，

3．BiegteminuzwiazaniaofertarozpoczynasleWraZZuPlywemterminudoskladania

iotwarciaofert．

10）Opissposobuprzygotowywaniaofert：

1．KaZdywykonawcamoZezIozyCtylkojednaof函narealizaqecaloSciprzedmiotu

zamdwieniawfbrmieelektronicznd（skanpodpisanejoferty）・

2．0fertQnalezyzlozyCprzyuzyciuPlatformyPrzetargowejAkademiiSztukPieknych

im．J孟aM元e担WKrakowie：坤ps：／／asn－krakow・log起工ade・吐逆

pro」ekt，，ZintegrowanvProgramRozwojuASPwKrakowie’’

um。WaOdofinanSOWanienr：POWR．03．05．00－00－ZO66／18
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3．DopuszczaslemOZliwoSCskIadaniajednejofertyprzezdwalubwiecqpodmiotdw・

wtakimprzypadku，ZaPisyZaproszeniadotyczacewykonawcystosuesleOdpowiednio

dowykonawcdwwspdlnieubiegaJaCyChsieoudzieleniezamdwieniapublicznego・

4．WymagasleabyofertawrazzewszyStkimizaIacznikamibylapodpisanaprzezosoby

uprawnionedoreprezentowaniawykonawcy・

5．W przypadku skladania ofert przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaJaCyCh sle

o udzielenie zambwienialub w sytuaql rePreZentOWania wykonawcy przez

peInomocnika，doofertywimobyCdohczonepelnomocnictwowfbmieoryginalulub

notarialniepoSwiadczonej kopii・WrazzpeInomocnictwempowinienbyC zlo20ny

dokument potwierdz斬Cy mOZliwoSC udzielania peInomocnictwa・PeInomocnictwa

sporzadzonewJeZykuobcymWykonawcaskladawrazztlumaczeniemnaJeZykpoIski・

6．0fertawrazzestanOWlaCymijかntegralnaczesczaIacznikamlPOWimabyCsporzadzona

przez wykonawce wedIug treSci postanowieh ninlqSZegO Zaproszenia・

WszczegdlnoSciofertawinnazawieraC：

6．1．wypeInionyipodpisanyfbrmularzoferty，kt6rystanowizaktCzniknr2do

zaproszenia（WyPeInionyiuzupelnionylubsporzadzonyzgodniezichtre毎）・

6．2・WyPelnionylPOdpisanyrbrmularz”OSwiadczeniaWykonawcy男，ktbrystanowi

zaLaczniknr3doZaproszenia（wypelnionyiuzupelnionylubsporzadzonyzgodnie

6．3．0ryginalpelnomocnictwa（Pelnomocnictw）lubnotarialniepoSwiadczonakopi帥ile

ofertabedziepodpisanaprzezpelnomocnika・

7．0fertamusibyCnapISanaWJeZykupoIskim・

8．JeZeliWykonawcasklad斬COfd垂，ZaStrZegaSObieprawodonieudostepnleniainnym

uczestnikom postepowaniainfbrmaql StanOWlaCyCh taJemnlCe PrZedsiebiorstwa・

wrozumieniuprzepISOW OZWalczaniu nieuczciwg konkuren抑muSito wyraZnie

wskazaCwofercie，POPrZeZZloZeniestosownegooSwiadczeniazawier弼CegOWykaz

zastrzezonychdokumentdwiwykazanieizzastrzeZoneinfbrmaqestanowiataJemnlCe

przedsiebiorstwa・Dokumentyopatrzoneklauzul紅DokumentzastrzeZony，，winnybyC

zaIaczone毎zniezoSwiadczeniem・OktdrymmowapowyZqnakohcuoferty・

9．Zalecasl招bywszystkiestronyofertywrazzzaIacznikamibyIypodpisaneprzezosobe

（OSOby）uprawnionedoskladaniaoSwiadczehwoliwimieniuwykonawcy・PrZy・CZymna

fbrmularzuofertyinajegozaIacznikach（oSwiadczeniach）podpisy（POdpis）wlnnyby6

0PatrZOnePleCZeCiaHmowallmiennawykonawcy・

10．WszelkiepoprawkilubzmianywtekScieo餌ymuszabyCpodpisaneprzezosobe

（OSOby）podpis函cacftrteiopatrzonedatamiichdokonania・

11．WszelkiekosztyzwlaZaneZPrZygOtOWaniemizIoZeniemofertyponosiWykonawca・

12．WszelkieinfbmaqestanowlaCetalemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuustawy

zdnia16kwietnia1993r．ozwalczaniunieuczciwもkonkurenqii（t・j・Dz・U・2019

poz．1010zezm・），ktdreWykonawcazastrzeZejakot＊mniceprzedsiebiorstwa・

PowinnyzostaCzloZonewOSObnymplikuwrazzjednoczesnymzaznaCZeniem

polecenia，，ZalacznikstanowlaCytalemnlCePrZedsiebiorstwa”・

13．WykonawcamoZeprzedupIywemteminudoskIadaniao舶zmieniClubwycofaC

projekt，，Z－ntegrOWanVProgramRozwojuASPwKrakowie’’
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電 叢驚。ZW。j　看易寵OSpolita Euro豊盟轄

of函ZaPOSrednictwemPlatfbrmyPrzetargowdAkademiiSztukPieknychim・Jana

MatejkiwKrakowie・

11）Infbrmacjeosposobieporozumiewania∴SieZamawiajacegozWykonawcamioraz

przekazywaniaoSwiadczehlubdokument6W：

1．Postepowania zakupowe prowadzone sa przy uZyclu Srodkdw komunikam

elektronicznei．KomunikadamiedzyZamawlaJaCym・aWykonawcamiodbywaslePrZy

uzyciuPlatfbrmyPrzetargowdAkademiiSztukPieknychim・JanaM的kiwKrakowie‥

霊驚禁諾霊y器嵩誓書藍磐諾謹
zapewnia pouhoSC transmim danych przesylanych przezIntemet・Wykonawca

posiad萌CykontonaPlatfbrmiePrzetargowejAkademiiSztukPieknychim・Jana

MateikiwKrakowie：madostepdomomwoScizlozenia・Zmiany・WyCOfhiaoferty・

atakzefunkかnalnoscIPOZWal＊cychnazadawaniepytahdotreSciZaproszeniaoraz

komunika擁ZZamawlaJqCymWPOZOStaIychobszarach・

2．KorzystaniezPlatfbmyPrzetargowqprzeZWykonawcejeStbezphtne・

3．CzaszapISyWanyjestwfbrmacieYYYY－MM－DDHH‥MM‥SS・Czasprzekazania

danychjesttoczas，WktbrymzostaniepotwierdzonezloZenieoferty・dokumentuprzez

wykonawce・WprzypadkuwybraniaopqiizIozeniaofertybezlogowania揮tWierdzenie

odbywaslePOPrZeZklikniecleWlinkdostepnywwiadomoScimailowq・WyS血q

automatyczniepozZoZeniuoferty・dokumentubedacniezalogowanymnaPlatfbrmie

przetargowq・WiadomoS60trZymuJe Wykonawca na adres e－mail wskazany

wfbrmularzuwikone”Zl620f垂…・WprzypadkuWykonawcyzalogowanego na

platfbmiePrzetargowq，CZaSPrZekazaniadanychjesttoczaswyslaniadokumentu，

ofertyprzezPlatfbmePrzetargowa・

12）Miejsceorazteminskladaniaiotwarciaofert：

1・WykonawcaskIadaofertewrazzwymaganymidokumentamizapoSrednictwemPl租rmy

pod adresem https：／／asp－krakow・logintrade・net／w sposdb okreSlony w pktll）

Zaproszenia・

2．Of＊naleZyzIoZycwnleprzekraczalnymterminiedodniaO2・09・2020r・dogodziny

12：00．

3．0twarcieofertnast抑iwdniuO2・09・2020r・OgOdzinie12：15・

3．0twarcieoftrtnastepuepoPrZeZuZycleaPlikaqiidoszy宜Owaniaofertdostepnq na

platfbrmiePrzetargowqidokonywanejestpoprzezodszyfrowanieiotwarcieofertza

pomocakluczaprywatnego・

4．0twarcieofertjestJaWne，WykonawcymogauczeStniczycwse即OtWarCiaofer1

5．0twarcieofertnastapIWSiedzibieZamawlamCegOPrOWadzaCegOPrZetarg－Wbudynku

AkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie・31－157Krakbw・PlacJana

Matejki13，Ipietro，pOkdjnrl13・

6．BezpoSrednioprzedotwarciemofertZamaw朋CyPOdakwote・jakazamierzaprzeznaczyc

nas丘nansowaniezamdwienia・

7．NiezwIocznie po otwarciu oftrt ZamawlanCy ZamieSci na stronieintemetowq

https：／／bip・aSP・krakow・Pl，naktdrej udostepn10neJeStZaproszenieorazudostepnlna

platfbmie https：／／asp－krakow・logintrade・net旬estrada／ustawowe・html，infbmaqe

dotyczace：

1）kwoty，jakazamierzaprzeznaczyCnasmansowaniezamdwienia・

projekt，，Z－ntegrOWanVProgramRozwojuASPwKrakowie’’

um。Wa。d。f，nanSOWanienr：POWR・03・05・00－00－ZO66／18
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電
E里中…告：＿　　　　　　　Rzeczpospolita UniaEurOpejska

叢龍。ZW。j　題題鴇OSpolita Eur蕊詑嵩常田

2）鉦morazadresdwWykonawcdw・ktdrzyzIoZyliofertywterminie・

3）cenwzIo20nyChofertach・

13）Opissposobuobliczeniaceny：

1．CeneofertynaleZypodaCwzIotychpoIskichiwyliczycnapodstawieindywidualnq

kalkulaqluWZgledni2両CPOdatkiorazrabaty，OPuSty，ltP・・ktdrychWykonawcazamierza

udzieli60raZWSZyStkiekosztyzwlaZaneZrealizaqaumowy・

2．WofercieWykonawcawinienskalkulowadcenedlacaloSciprzedmiotuzamdwienia，dla

kaZdeizoferowanychczescIZamdwienia・OraZWykazaCelementyskIadowecenyzgodnie

zwymaganiamizatacznikanrldoZaproszenia・

3．CenymuszabyCpodaneiwyliczonewzaokragleniudodwdchmiejscpoprzecinku

（zasadazaokraglenia－POni袖5naleZykohcdwkepomina6・POWyZqiir6wne5nalezy

zaokrqgliCwgdre）・

4．W przypadku Wykonawcy nie bedacego pIatnikiem podatku VAT・ZamawlaJaCy

infbrmuejZodwskazanqcenyoferty・ZamawlaJaCyPOtraCikwotestanowlaCaWSZelkie

swiadczenia，ktdrepowstanapostronieZamawlaJaCegO，WSZCZegdlnoScinp・Zaliczkena

naleZnypodatekdochodowy・

14）Opiskryteri6W，ktdrymiZamawiajacybedziesiekierowaIprzywyborzeofertywraz

zpodaniemznaczeniatychkryteribwisposobuocenyofert：

窮r霊器a豊書経霊警黒n油zezWyk。naW。e。en，。feH，
bruttowPLNpodanq wfbmularzuoftrty－Zalaczniknr2doZaproszenia・Oferta

otrzyma zaokraglona do dwdch mlqSC PO PrZeCinkuliczbe punktdw wynik魂CyCh

zdziaIania：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ100％Ⅹ100

gdzie：

P（C）＝liczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryterium’lCenaofertybrutto’一（C）

C（min）＝najnlZszacenaspoSrddwszystkichwaZnychofert

C（i）＝CenaOfertybadanej

lOO％＝OZnaCZaWage

15）InrbrmacjeoformalnoSciach・jakiepowinnyzostaedopeInionepowyborzeoferty

wceluzawarciaumowywsprawiezamdwieniapublicznego：

1．PrzedpodpisaniemumowyWykonawcawinienzIozyc：

1・lkopie unlOWy（－dw）okreSl＊Cd POdstawyizasady wspdlnego ubiegania sie

。udzielenleZamdwieniapublicznego－WprZpa‘沈uziozenia‘汚ro）prZeZpOdmioか

wstepuiqcewSPblnie（t・j・konsordu母

1．2wykazpodwykonawcdwzzakresempowierzanychimzadah・Oileprzewiduiesieich

u（kia手wrealizaqiizamdwienia・

2．Wybrany Wykonawcajest zobowlaZany do zawarcia umowy wteminieimlqSCu

wyznaczonymprzezZamawlaJaCeg〇・

16）Wz6rumowy－StanowiZa互Czniknr4doZaproszenia・

17）Klauzulainrbrmacyjnadotyczacadanychosobowych：

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowiezsiedzibaprzyPlacuJanaMatqjki

13，31－157Krakdw（dalej”ASPwKrakowie”）przetwarzadanezawartewof誼ach，dane

zn如し南ce sie wpublicznie dostepnych r加strach（Krかwy R加str Sadow・Centralna

Projekt，，ZlntegrOWanyProgramRozwojuASPwKrakowie’’

Umowaodofinansowanienr：POWR．03．05．00－00－ZO66／18
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電 諾護霊zw。題題韓oSpolita

UniaEuropejska

EuropejskiF…duszSpoteczny 詰

Ewiden函iInfbrmaqiaoDzialalnoSciGospodarczejRP・KraowyRかstrKamy）wcelu

prowadzeniapostepowahoudzieleniezamdwieniapublicznegonapodstawieprzepISOW

ustawyzdnia29stycznia2004r・PrawozamdwiehPublicznych（t・j・Dz・U・Z2019r・POZ・

1843zpdZni＊zymizmianami）・WSrddtychinfbrmaqiimogap函WiaCsiedane・ktdrena

gruncieRozporzadzeniaParlamentuEuropeiskiegoiRadyUniiEuropeiski串016／679zdnia

27kwietnia2016r．wsprawieochronyosdbfizycznychwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

osobowychiwsprawieswobodnegoprzeplywutakichdanych orazuchyleniadyrektywy

95／46／WE（dal＊”Ogdlne Rozporzadzenie・，lub”RODO”），m祖Charakter danych

osobowych．

WSwietlepowyZszegoASPwKrakowieinfbrmuJe・Ze：

1．AdministratoremDanych（dald，，Administrator”）jestAkademiaSztukPieknychim・Jana

Mat的WKrakowiezsiedzibaprzyPlacuJanaMateiki13・31－157Krakdw・REGON：

000275783，NIP：675－00－07－570・

2．WsprawachzwlaZanyChzPani／PanadanymlPrOSZekontaktowaCsleZInspektorem

ochrony Danych，kontakt pISemny Za POmOCa POCZty tradycym na adres

Administratora，e－mail：iQd＠埜Pil血哩l・

3．DaneosobowezawartewofertachsaprzetwarzanenaPOdstawieart6ust・llit・CRODO，

U．przetwarzanie jestniezbedne dowypelnianiaobowiazkuprawnegoclaZacegona

administratorze．Celemprzetwarzaniadanychosobowychjestprowadzeniepostepowah

oudzielniezamdwieniapublicznego・

4．0dbiorcaPani／Panadanychbedaczlonkowiekom哩PrZetargOWyChiupowaZnieni

pracownlCyASPwKrakowie，atakZepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanych

osobowychnapodstawieprzepISOWPraWa・

5．Pani／Panadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniaroku

nastepuJaCegOPOrOkuw・ktdrymzakohczonezostalopostepowanieoudzielenie

zamdwieniapublicznego，ZaWyiatkiemumdw・ktdrebedaprzechowywaneprzezokres

latlOoddnialstyczniarokunastepLUaCegOPOrOkuw・ktdrymumowatazostaIa

ZaWarta．

6．PosiadaPani／Panprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubogranicz専aprzetwarZaniadanychosobowych‾WSytua串gdy

przetwarzanieodbywaslenaPOdstawieudzielonqiAdministratorowizgody・

C）przFn？SZeniadanych，

d）wnleSleniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WPrZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuogdlnym・

7．MaPani／panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego・gdyuznaPani／Pan・lZ

przetwarzaniedanychosobowychPani／PanadotyczacychnaruszaprzepISyOgdlnego

rozporz担eniaoocmoniedanychosobowychzdnia27kwietnia2016r・

8．PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym・JestPani／

panzobowiazanydoichpodania，akonsekwenqanlePOdaniadanychosobowychbedzie

niemoZliwoS60CenyOfertizawarciaumowy・

9．DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypro創owaniu・

10．AdministratordanychniemazamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwa

trzeclegOluborganizaqlmiedzynarodowq・

11．ASPwKrakowiedokIadawszelkichstarah・abyzapewniCwszelkieSrodkiHzyczn印，

technicznqlOrganizacymq ochronydanychosobowychprzedichprzypadkowymczy

umyslnymzniszczeniem，PrZyPadkowautrata・Zmiana，nieuprawnionymuJaWnieniem・

wykorzystaniemczydostepemぅZgOdniezewszystkimiobowlaZLUaCymlPrZePISami・

projekt，，ZintegrowanvProgramRozwojuASPwKrakow－e’’

um。Wa。d。finansowanienr：POWR．03・05・00－00－ZO66／18
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叢護嵩　題題龍OSpolita

18）ZalacznikidoZAPROSZENIA：

zaIaczniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia・

Za車Zniknr2－Formularzof訂y・

zaIaczniknr3－0gwiadczeniaWykonawcy・

Zalaczniknr4－Wzdrumowy・

000薯7578：‡

却油壷用品出面出川坤臨時摘
I用．鳥目出川i申出、、眉目　！‘

訓一同′屈伸、中一日用品打直中上確
証II．、ノ甲）牛日月）　自主「∵OJ＝

三治920時i鉦日暮鵠日蝕鴎
調、p

UniaELJropejska

EuropejskiF…duszSpoteczny

ZATWIERDZAM：

詰

projekt，，ZlntegrOWanVProgramRozwojuASPwKrakowie’’

umowaodoflnanSOWan－enr：POWR・03・05・00－00－ZO66／18
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