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Zanroszeniedosk霊adaniaofertzwanedalei．．Zaproszeniem，，

1）Nazwa（fima）orazadresZamawiajaCegO：

1．Akademia SzmkPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，31－157Krakdw，PlacJana

M昨担13．
2．Jednostkaprowadzacasprawe：

BiuroZamdwiehPublicznychASP，31－157Krak6W，PlacJanaMatei柾13；

tel．＋48122992042；

e－mail：ZP＠aspkrakow・Pl

mlqSCePublikaqiiogloszehiinfbmaqii：biD・aSP・krakow・Dl

orazplatfbmaprzetargowaASP：https‥／／asp－krakow・loglntrade・net／

2）Trybudzieleniazamdw専ia：

1．PostepowanieprowadzoneJeStWtrybieproceduryogloszeniazaproszeniadozIozenia

o氏rt，WOParCiuo art・1380uSt・2－4ustawy zdnia29stycznia2004r・－Prawo

zamdwiehpublicznych（t・j・Dz・U・Z2019poz・1843Z咋niej函mizmianami）・

2．DoczymoscIPOdejmowanychprzezPodmiotzamawlaJaCy，ZWanydalejZamawlalaCym

iPodmiot zainteresowany，ZWany dalqi Wykonawca，W POStePOWaniu o udzielenie

zamdwieniastosLUeSleZaPISyPrZedstawionewnimqszymZaproszeniu・

3）Opisprzedmiotuzam6wienia：

1．PrzedmiotempostepowaniaizamdwieniajestwyIonienieWykonawcywzakresie

przeprowadzenia szkolenia z programdw SketchUpiVray dla5pracownikdw
WydzialuRzezbyAkademiiSztukPiknychim・JanaMatejkiwKrakowie・

2．塑CZegdIovry opis prZedmiotu zamdwienia zawiera zalacznik nrl do niJni＊zego

Zaproszenla・

3．Przedmiotzamdwieniarealizowanybedziewramachprqjektu”ZintegrowanyProgram

Rozwqlu ASP w Krakowie”，WSPdmnansowanego ze Srodkdw Unii Europ華kiej

wramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego－ProgramOperacyJnyWiedzaEdukaqja

Rozw句．

4．Miejsceszkolenia：SiedzibaZamawl補CegO亙budynekASPwKrakowieprzyPlacu

JanaMatejki13．

5．Zmawiajacy zapewnia sp・Zet komputerowy．alelicencje na progTamy ma dostarczvC

yykonawcai

6．坦ykonawca zobowiazany bedzie wystawiC dla uczestnikdw certyhkatszkql塑垂

zzakresuprogramdwSketchUpiV－Ray・

7・Jezykszkolenia‥JeZykpoIski・

8．Materialy szkoleniowe musza byC zgodne z wytycznymi oznakowania prqjektu

NiezbednelogotypydostarczyWykonawcyZamawl補Cy・
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9・Wykonawca musi zaoferowaC przedmiot zamdwienia zgodny z wymogami

Zamawl瑚CegOOkreSlonymiwZaproszeniu・

10・WspdlnySIownikZamdwieh：

80500000－9uslugiszkoleniowe・

11・ZamawlaJaCyniedopuszczaskladaniaoftrtczesc10WyChorazo氏rtwariantowych・

4）Terminwykonaniazambwienia：21－25wrzeSnia2020roku・

5）Zasadyprzeprowadzeniawyboruoferty：

1．PrzedzIoZenlemOftrtWykonawcymogaprzesylaCZamawlgaCemuuWagllPytania，CO

do treScininlqSZegO Zaproszenia．ZamawlaJaCyinfbrmue言えudzieliodpowiedzina

uwagllPytaniawniesioneconaJmnlq na2dniprzedupIywemplerWOtnegOterminu

skIadania oftrt．Uwagii pytania wniesione po tym terminie，ZamawiajaCy mOZe

pozostawiCbezodpowiedzi・WuzasadnionychprzypadkachZamawl明CyuWZgledniajaC

przesねneuwaglmOZedokonaCzmianytreScininlqSZegOZaproszeniaorazodpowiednio

wydIuzyCterminskIadaniaofert・

2．ZamawlaJaCyOdrzucioferteWykonawcywykluczonegozpostepowania・

3．Zamawl…掘CyWykluczyzpostepowania‥

3・l Wykonawce，ktdry nie wykaZe spelnienia warunkdw udzialu w postepowaniu

opisanychwpkt6）Zaproszenia・

3．2Wykonawce bedacego osoba Hzyczna・ktdrego prawomocnie skazano za

PrZeStePStWO：

a）oktdrymmowawart・165a，art・181－188，art・189a，art・218－221，art・228－230a，

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

kamy（t．j．Dz．U．2019poz・1950zezm・）lubart・461ubart・48ustawyzdnia25

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

b）charakterzeterrorystycznym，O ktdrym mowawart・115§20ustawy z dnia

6czerwca1997r．－Kodekskarny，

C）skarbowe，

d）oktdrymmowawart・9lubart・10ustawyzdnia15czerwca2012r・OSkutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaJaCym Wbrew

przepisomnaterytoriumRzeczypospolitejPoIskiej（Dz・U2012poz・769zezm・）；

3．3Wykonawce，」eZeli urzed南cego czIonkaJegO Organu ZarZadzajacegolub

nadzorczego，WSPdlnika spdIki w spdIceJaWnqIlub partnerskiej albo

komplementariusza w spdlce komandytoweilub komandytowo－akcyjnejlub

prokurentaprawomocnieskazanozaprzestepstwo，Okt6rymmowapowyZg；

3・4Wykonawce，WObec ktdrego wydano prawomocny wyrok sadulub ostateczna

decy乙IeadministracyJnaOZaleganiuzuiszczeniempodatkdw・OPZatlubskladekna

ubezpleCZeniaspoIecznelubzdrowotne・ChybaZewykonawcadokonaIplatnoSci

naleznychpodatkdw，OPlatlubskIadeknaubezpleCZeniaspoIecznelubzdrowotne

wrazzodsetkamilubgrzywnamilubzawarlwlaZaceporozumieniewsprawiesplaty

tychnaleZnoscl；

3．5Wykonawce，kt6ryzinnymiWykonawcamizawarlporozumieniemaJaCenaCelu

zakldcenie konkurenql miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia，COZamaWlaJaCyJeStWStaniewykazaCzapomocaStOSOWnyChSrodkdw

dowodowych；
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3・6Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym，WObec ktdrego sad orzekIzakaz

ubieganiasleOZam6Wieniapublicznenapodstawieustawyzdnia28paZdziernika

2002r・00dpowiedzialnoscIPOdmiotdw zbiorowych za czyny zabronione pod

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

3・7Wykonawce・WObec ktdrego orzeczono tytuIem Srodka zapobiegawczego zakaz

ubieganiasleOZamdwieniapubliczne；

3・8Wykonawce・ktdry，Z PrZyCZynleZacych poJegO StrOnie，nie wykonaI albo

nienalezycle WykonaI wistotnym stopnlu WCZeSnlgSZa umOWe W SPraWie

Zamdwienia publicznegolub umowe konce即，ZaWa壇Z ZamawlaJaCym，CO

doprowadziIodorozwlaZaniaumowylubzasadzeniaodszkodowania．

3・9Wykonawce・ktdryposiadapowlaZaniakapitalowelubosobowezZamawlgaCym，

POlegaJaCeWSZCZegdlnoScina：

a）uczestniczeniu、†SPdIceZamawi祖cegojakowspdlnik・

b）posiadaniuconaJmniqjlO％udziaIdwlubakqiiZamawiaiacego，

C）peInieniu nJnkdiczIonkaorganu nadzorczegolub zarzadzz南cego，PrOkurenta，

PelnomocnikaZamawla胆CegO，

d）pozostaiewzwiazkumalzehskim．wstosunkupokrewiehstwalubpowinowactwa

WlinllPrOStq・POkrewiehstwa druglegO StOPnlalub powinowactwa druglegO

StOPnla Wlinii bocznejlub w stosunku przysposobienia，OPiekilub kurateli

ZOSObamiupowaznionymidozaclaganiazobowlaZahwimieniuZamawlgaCegO

lub osobami wykonuacymi wimieniu Zamawl劉aCegO CZymOSci zwlaZane

ZPrZygOtOWaniemlPrZePrOWadzeniemprocedurywyboruWykonawcy・

3．10Wykonawce，ktdrypowo坤acslenaZaSObypodmiotutrzeclegOlubktdryzamierza

POWierzyc wykonanie czescI Zamdwienia podwykonawcom nie przed士ozyI

oSwiadczenia，O kt6rym mowa w pkt7）1niniqiszego Zaproszenia w czeSci

dotyczaC亭itychpodmiotdw・

4．W toku badaniaioceny oftrt Zamawla7年Cy W plerWSZej kolqjnoScidokonarankingu

zloZonychofれnapodstawiekryteridwocenyofertCanaStePniedokonabadaniaoferty

najkorzystnlqSZej．W przypadku gdy oferta najkorzystnlgSZa bedzie podlegaIa

odrzuceniu，PrOCeSbadaniaofertzostanieprzeprowadzonywstosunkudokoleineioferty

Wrankingu．

5．Wtokubadaniaioceny o托rtZamawlaJaCy mOZe ZadaC od WykonawcdwwyIaSnleh

dotyczacych treSci zIo20nyCh ofert，jak rdwnieZ negoqowaC treSCi ceny ofert

zzachowaniemzasadprzqlrZyStOSciorazuczciwegotraktowaniaWykonawcdw・

6．ZamawlgaCyPOPraWiwtekScieofれyoczywisteomyIkipisarskieioczywisteomylki

rachunkowe，ZuWZglednieniemkonsekwenqlraChunkowychdokonanychpoprawekoraz

ime omyZki poleggace na niezgodnoSci oferty z wymaganiami Zaproszenla，

nlePOWOdし直ceistotnych zmian w treScioferty，niezwlocznie zawiadamiaiac o tym

Wykonawce，ktdregoofertazostatapoprawiona・

7．ZamawlgaCymOZeodrzuciCofd的，WSZCZegdlnoscl，JeZelizostalazlozonapouplywie

terminu skIadania o氏rt，JeSt niezgodna z wymaganiami Zaproszenia，ZaWiera raZaco

niska cene badZ zaistnleiainne uzasadnione okolicznoSci powodt南ce，izJeSt Ona

niezgodnazobowiaZLUaCymlPrZePISami・

8．Zamawl則包Cy uniewazni ninlqlSZe POStePOWanie o udzielenie zam6wienia

wszczegdlnoSciwprzypadku言eZeli：

8．1．niezostaniezlo20naZadnaoftrtalubwszystkiez士ozoneofertyzostanaodrzucone，

8．2．cena najkorzystnlqSZg Ofもrty przekracza kwote，ktdra Zamawl…掘Cy mOZe

PrZeZnaCZyCnaSHnansowaniezamdwienia，
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8・3・ZaistmgalmeuZ頼LSadnioneokolicznoSciskutk1両ceniewaZnoSciaUmowy．

9・Zamawiz南cyzawiadamiardwnoczehiewszystkichWykonawcdw，ktdrzyzIoZylioftrty

O rOZStrZygnieciu postepowania podajac uzasadnienie faktyczne dokonanego

rozstrzygnleCla・

10・Zamawi斬cyzamieszczaniezwlocznienaswqjejstronieBiuletynuInfbma前Publicznei

inIbmade o udzieleniu zamdwienia・POd斬c nazYe（Hme）alboimieinazwisko

POdmiotu，Z ktdrym zawah umowe o wykonanle Zamdwienia，alboinfbmaqe

Onieudzieleniutegozamdwienia

6）OpiswarunkdwpodmiotowychudziaLuwpostepowaniu：

1・WykonawcamoZewcelupotwierdzeniaspehianiawarunkdwudziahwpostepowaniu

POlegaCnazdolnoSciachtechicznychlubzawodowychimychpodmiotbw，niezaleznieod

Charakteruprawnego互czacychgoznimstosunkdwprawnych．

2．Brak spelnienia warunkdw opisanvch ponizej skutkowai bedzie wvkluczeniem

WvkonawcvzninieiszegOPOStet）OWaniaoudzieleniezambwieniaI）ubliczneg0．0ferte

WvkonawcvwvkJuczonegouznajesiezaodrzucona．

3．Wanmkiudziahwpostepowaniu：

O udzielenie Zamdwienia moga sle ubiegaC Wykonawcy，ktdrzy speIniaja nastepuace

warunki：

3．1．Posiad諦0・
3．2．Posiadz彊niezbedna wiedzeidoSwiadczeme tzn・W Okresie ostatnich31at przed

upIywemteminuskIadaniaoferto udzielenie zamdwienia．ajeZeliokresprowadzenia

dziaIalnoScijest krdtszy－Wtym Okresie－Wykonalidwa zamdwienia（dwa odrebne

kontrakty），Obeimujace swoim zakresem Swiadczenia ushg szkoleniowych z zakresu

PrOgramdwSketchUpiVray・

Na potwierdzenie spehiania poWyZszego warunku nalezy przedstawi wykaz

przeprowadzonychszkolehzww・tematuZZakresemliczbowymzewskazaniemteminu

ipodmiotunarzeczktdregobyIywykonywaneszkolenia・

3．3．DysponuJa OSObamizdolnymido realizaqlZamOWlemab・trenerem POSiadi轟cym

wyksztaIceniewyZszeorazdoSwiadczeniewprowadzeniuszkolehwwymiarzeminimum

20godzinszkoleniowychztematykistanowi卑Cejprzedmiotzamdwienia・

NapoSwiadczeniewanmkunalezyprzedstawi wykazprzeprowadzonychszkolehprzez

osobededykowanadorealizaqiiszkoleniazww・tematulWymaganymZakresieliczbowym

ze wskazaniemtemlinu，liczby godzinipodmiotu narzecz ktdrego byIy wykonywane

szkolenia．

7）Wykaz oSwiadczehi dokumentdw，jakie maja dostarczyC Wykonawcy w celu

potwierdzeniaspehieniawar・unkdwudziaIuwpostepowaniuorazbrakupodstawdo

Wyuuczenia：

l・WcelupotwierdzeniabrakupodstawdowykluczeniazpostepowaniawokolicznoSciach・

Oktdrychmowawust・5）pkt3Zaproszenia・WykonaycamusidolaczyCdooferty

oswiadczenieWykonawcyobrakupodstawdowykluczenlaWedmgwzorustanowlaCegO

Zalaczniknr3doZaproszenla・
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2・OSwiadczenieoprzynaleZnoScialbobrakuprzynaleznoScidogrupykapitaIowejskIadane

JeStWtreScifbmularzaoferty・WprzypadkustwierdzeniaprzezzamawlaJaCegOWtOku

badaniaofertprzynaleznoscIWykonawcdwdoteJSamqgruPykapitaIowq，Wykonawca，

na wezwanie zamawlgaCegO・PrZedstawidowody wskazLUaCe na tO，Ze powlaZania

Zinnymwykonawc脅uCZeStniczacymwprzedmiotowympostepowaniunieprowadzado

ZakIdceniakonkurenqIl．

3・Wykonawca・ktdryzamierzapowierzycwykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom，

WCeluwykazaniabrakuistnieniawobecnichpodstawwykluczenia，JeStZObowlaZanydo

ZIoZenia oSwiadczenia・O ktdrym mowa w punkciel powyzq w czeScidotyczacq

POdwykonawcdw．

4・WprzypadkuwspdlnegoubieganiasleOZamdwienieprzezwykonawcdw，OSwiadczenie

W Celu potwierdzeniabraku podstaw do wykluczenia，O ktdrych mowa wpunkciel，

SkIadakaZdyzwykonawcdwwspdlnieubiegalaCyChsieozambwienie．

5．JeZeli，W tOku postepowania，Wykonawca nie zlozy oSwiadczenia，OSwiadczehlub

dokumentdwniezbednychdoprzeprowadzeniapostepowania，ZIo20neOSwiadczenialub

dokumentysaniekompletne，ZaWieraiabledylubbudzawskazaneprzezZamawlgaCegO

WatPliwoSci，ZamawlgaCyWeZWiedoichz70Zenia，uZuPelnienia，POPraWieniawterminie

PrZeZ Siebie wskazanym，ChybaZe mimoich zloZeniaofertawykonawcypodlegaZaby

OdrzuceniualbokoniecznebyIobyuniewaznieniepostepowania．

8）InH）rmaCja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcamioraz

PrZekazywaniaoSwiadczehidokumentdw，atakzewskazanieosdbuprawnionychdo

por・OZumiewaniasleZWykonawcami：

1．DopuszczaslemOZliwoscporozumiewaniasiedrogaelektronicznalubprzypomocylistu

POleconego，Z ZaStrZeZeniem，Ze ofeTta WraZ Z Wymaganymi dokumentami

ioSwiadczeniami musi zostaC zlo20na elektronicznie przed uplywem teminu

wyznaczonegodoskladaniaoftrt・

2．0SobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamlJeSt：

－WSPraWaChproceduralnych：mgrJolantaKurek－GIdwnySpeqialistads・Zamdwieh

publicznych－BiuroZambwiehPublicznychAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejki

wKrakowie，tel．122992042，e－mail：ZP＠asp．krakow．pl，WgOdzinach08：00－15：00，

0dponiedziakudopiatku・

TerminzwlaZaniaoferta：

TeminzwlaZaniaofrtrt wynosi30dni・

Wykonawca samodzielnielub na wniosek ZamawlaJaCegO mOZe przedIuZyC temin

zwlaZaniaoferta，Ztym Ze ZamawlgaCy mOZe tylko raz，CO n劉mnlq na3dniprzed

uplywemteminuzwlaZaniaoftrta，ZWrdcidsiedoWykonawcdwowyraZeniezgodyna

przedhzenietegoterminuooznaczonyokres，niedIuzszyjednakni260dni・

3・Bieg teminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu do skladania

iotwarciaofert．

10）Opissposobuprzygotowywaniaofert：

1．KaZdy wykonawca moZe zIozyC tylko jedna oferte na realizaqe caloSciprzedmiotu

zamdwieniawfbmieelektronicznej（skanpodpisanejoferty）．

2．0fertenalezyzIozyCprzyuzyciuPlatformyPrzetargowejAkademiiSztukPieknych

im．JanaMatejkiwKrakowie：httns：／／asmkrakow・logintrade・net／
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3・Dopuszcza sle mOZliwoSd skIadaniajednej ofertyprzez dwalub wiecq podmiotdw．

Wtakimprzypadku・ZaPISyZaproszeniadotyczacewykonawcystosLUeSleOdpowiednio

dowykonawcdwwspdlnieubieggacychsieoudzieleniezamdwieniapublicznego・

4・WymagasleabyofertawrazzewszystkimizaIacznikamibyねPodpisanaprzezosoby

uprawnionedoreprezentowaniawykonawcy．

5・W przypadku skねdania ofert przez Wykonawcbw wspdlnie ubieggacych sle

O udzielenie zamdwienialub w sytuaql rePreZentOWania wykonawcy przez

PeInomocnika・doofertywimobyCdoIaczonepeInomocnictwowfbrmieoryginaIulub

notarialnie poSwiadczonej kopii・Wraz z peInomocnictwem powinien byC zIoZOny

dokument potwierdzaiacy moZliwoSC udzielania pelnomocnictwa．Peinomocnictwa

SPOrZadzonewJeZykuobcymWykonawcaskIadawrazztZumaczeniemnaJeZykpoIski・

6・OfertawrazzestanowlaCymlJqlntegralnaczesczalacznikamlPOWinnabyCsporzadzona

PrZeZ Wykonawce wedhlg treSci postanowieh ninlqSZegO Zaproszenia．

WszczegdlnoSciofertawinna言ZaWiera‘：

6．1．wypeInionyi podpisany rbrmularz oferty，ktdry stanowi zataCZnik nr2do

Zaproszenia（wypeInionyiuzupeInionylubsporzadzonyzgodniezichtreScia）．

6．2．wypeInionylPOdpisanyrbrmularz，，OSwiadczeniaWykonawcy男，ktbrystanowi

Za霊aCZniknr3doZapl・OSzenia（wypeInionyiuzupelnionylubsporzadzonyzgodnie

ZichtreScia）．

6．3．0ryginalpeInomocnictwa（Pelnomocnictw）lubnotarialniepoSwiadczonakopie，Oile

ofertabedziepodpisanaprzezpeInomocnika・

7．0fertamusibyCnapISanaWJeZykupoIskim・

8．JeZeliWykonawcaskladajacoftrte，ZaStrZegaSObieprawodonieudostepnleniainnym

uczestnikom postepowaniainfbmaql StanOWlaCyCh taJemnlCe PrZedsiebiorstwa，

wrozumieniu przepISOW OZWalczaniu nieuczciwej konkurenql，muSi to wyraZnie

wskazaC wofercie，POPrZeZ ZIoZenie stosownego oSwiadczenia zawier明CegO Wykaz

zastrzezonychdokumentdwIWykazanieizzastrze20neinfbrmaqe stanowlatgemnlCe

przedsiebiorstwa・Dokumentyopatrzoneklauzula；”Dokumentzastrzezony”winnybyC

zaIaczoneIaczniezoSwiadczeniem，OktdrymmowapowyZqnakohcuo危rty・

9．Zalecasle，abywszystkiestronyoftrtywrazzzalacznikamiby士ypodpisaneprzezosobe

（osoby）uprawnionedoskIadaniaoSwiadczehwoliwimieniuwykonawcy・PrZy．CZymna

fbrmularzuofertyinajegozaIacznikach（OSwiadczeniach）podpisy（podpis）wlnnyby6

0PatrZOnePleCZeCia丘mowallmiennaWykonawcy・

10．Wszelkie poprawkilub zmiany wtekScie oftrty muszabyC podpisane przez osobe

（osoby）podpisし直cao先rteiopatrzonedatamiichdokonania・

11．WszeIkiekosztyzwlaZaneZPrZygOtOWaniemizloZeniemofertyponosiWykonawca・

12．Wszelkieinfbmaqe stanowlaCe talemnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

z dnia16kwietnia1993r．O zwalczaniunieuczciwもkonkurenqii（t．j．Dz．U．2019

poz．1010ze zm．），ktdre Wykonawca zastrzeZe jako taemnice przedsiebiorstwa，

Powinny zostaC zIozone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem

polecenia”ZaねcznikstanowlaCyt劉emnlCePrZedsiebiorstwa”・

13・WykonawcamoZe przed upIywem teminu do skIadaniaoftrtzmieniClub wycofaC

Projekt，，ZintegrowanYProgramRozwojuASPwKrakowie’’

Umowaodofinansowanlenr：POWR．03．05．00－00－ZO66／18

6



臆88鵠OSpolita Eu書聖常田

Of誼ezapoSrednictwemPlatfbmyPrzetargowqj AkademiiSztukPieknychim．Jana

MateikiwKrakowie．

11）InH）rmaCje o sposobie poI．Ozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcamioraz

PrZekazywaniaoSwiadczehlubdokumentdw：

1・Postepowania zakupowe prowadzone sa przy uZyclu Srodkdw komunika函

elektroniczn屯KomunikaqiamiedzyZamawlalaCym，aWykonawcamiodbywaslePrZy

uZyciuPlatfbmyPrzetargowdAkademiiSztukPieknychim．JanaMatqi柾wKrakowie：

httDS：／／asp－krakow・logintrade・net／・Do polaczenia uzywanyJeSt SZy血owany protokdI

HTTPS・Szy宜owaniedanychodbywasieprzypomocyprotoko山SSL・Certy丘katSSL

ZaPeWnia poumoSC transmisji danych przesyIanych przezIntemet．Wykonawca

POSia（埴iacy konto na Platfbmie Przetargowej Akademii Sztuk Pieknychim．Jana

Matd柾w Krakowie：ma dostep do mozliwoScizloZenia．zmiany wyco魚nia oferty，

atakZefunl互OnalnoScipozwalaiacychnazadawaniepytahdotreSciZaproszeniaoraz

komunikaqjezZamawlaJaCymWPOZOStalychobszarach．

2．KorzystaniezPlatfbmyPrzetargowejprzezWykonawcejestbezpIatne．

3．Czas zapISyWanyJeSt W fbmacie YYYY－MM－DD HH：MM：SS．Czas przekazania

danychjesttoczas，WktdrymzostaniepotwierdzonezloZenieo氏rty，dokumentuprzez

Wykonawce．WprzypadkuwybraniaopdiizIoZeniaofertybezlogowania，POtWierdzenie

odbywa sle POPrZeZ klikniecie wlink dostepny w wiadomoSci mailowq，WySIanq

automatycznie po zIoZeniu oferty，dokumentu bedac niezalogowanym na Platfbmie

Przetargowei．WiadomoSC otrzymue Wykonawca na adres e－mail wskazany

w fbmularzu wikone”ZI620ftrte”．W przypadku Wykonawcy zalogowanego na

Platfbmie Przetargowqi，CZaS PrZekazania danychjest to czas wyslania dokumentu，

OfertyPrZeZPlatfbmePrzetargowa・

12）Miejsceor・aZterminskIadaniaiotwarciaofert：

1・WykonawcaskladaofertewrazzwymaganymidokumentamizapoSrednictwemPlatfbmy

pod adresem https：／／asp－krakow・logintrade・net／w spos6b okreSlony w pktll）

Zaproszenia．

2・OfをrtenalezyzIoZycwnlePrZekraczalnymterminiedodniaO8・09・2020r・dogodziny

12：00．

3．0twarcieofertnastaPiwdniuO8・09・2020r・・OgOdzinie12；15・

3．0twarcie ofert nastepuJe POPrZeZ uZycle aPlika函do szy缶Owania ofert dostepng na

Platfbmie Przetargowqiidokonywanejestpoprzez odszy缶owanieiotwarcie ofer上Za

POmOCakluczaprywatnego・

4．0twarcieoftrtjestJaWne，Wykonawcymogauczestniczycwse争110tWarCiaofれ

5．0twarcieoftrtnastapIWSiedzibieZamawlgaCegOPrOWadzacegoprzetarg－Wbudynku

AkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，31－157Krakdw，PlacJana

Matejki13，Ipietro，pOkdjnr113・

6．BezpoSrednioprzedotwarciemofertZamawi5両cypodakwote，jakazamierzaprzeznaczyc

nas魚nansowaniezaln6wienia．

7．NiezwIocznie po otwarciu ofert ZamawlaJaCy ZamieSci na stronieintemetowe）

https：／化ip．asp．krakow．pl，na ktdrej udostepn10neJeSt Zaproszenie oraz udostepm na

Platfbmie https：／／asp一山rakow．loglntrade．net／rejestracja／ustawowe・html，infbmaqe

dotyczaCe：

1）kwoty言akazamierzaprzeznaczyCnasHnansowaniezam6wienia，
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2）宜rmorazadresdwWykonawcdw，ktbrzyzlozyliofertywteminie，

3）cenwzIoZonycho托rtach．

13）Opissposobuobliczeniaceny：

1・Cene oferty nalezypodaC wzIotych poIskichiwyliczyc napodstawieindywidualnq

kalkulaqluWZgledniaiacpodatkiorazrabaty，OPuSty，ltP．，ktdrychWykonawcazamierza

udzieliCorazwszystkiekosztyzwlaZaneZrealizaqaumowy．

2．WofercieWykonawcawinienskalkulowaCcenedlacaIoSciprzedmiotuzam6wienia，dla

kaZdもzoferowanychczescIZamdwienia，OraZWykazaCelementyskladowecenyzgodnie

ZWymaganiamizaIacznikanrldoZaproszenia．

3・Ceny musza byC podaneiwyliczone wzaokragleniu do dwdch mlqSC PO PrZeCinku

（zasadazaokraglenia－POnizej5nalezykohcdwkepomina6，POWyZejirdwne5nalezy

ZaOkragliCwgdre）．

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

infbm明言Zodwskazanqcenyofれy，Zamawl劉aCyPOtraCikwotestanowlaCaWSZelkie

Swiadczenia，ktdrepowstanapostronieZamawlaJaCegO，WSZCZegdlnoScinp・Zaliczkena

naleZnypodatekdochodowy・

14）OpiskIlrteridw，kt6rymiZamawiajacybedziesiekierowa霊przywyborzeofertywraz

zpodaniemznaczeniatychkryteridwisposobuocenyofert：

Krvteriumnr・1：Cenaofertvbrutto（C主100％wagi

Zamawl朝Cy dokona oceny na podstawie zaoferowanq przez Wykonawce ceny oferty

brutto w PLN podanq w fbmularzu oferty－ZaIacznik nr2do Zaproszenia・Oferta

otrzyma zaokraglona do dwdch mlqSC PO PrZeCinkuliczbe punktdw wynikz南cych

zdziaねnia：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ100％Ⅹ100

gdzie：

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

C（min）＝nainlZszacenaspoSrddwszystkichwaZnycho範rt

C（i）＝CenaO危rtybadanej

100％＝OZnaCZaWage

15）Infbrmacje o fbrmalnoSciach，jakiepowinnyzostaCdopelnionepowyborzeoferty

wceluzawarciaumowywsprawiezam6wieniapublicznego：

1．PrzedpodpisaniemumowyWykonawcawinienzlozyc‥

1・1kopie um．owy（－dw）okreSk南cqipodstawyizasady wspdlnego ubiegania sie

oudzielenleZamdwieniapublicznego－WprZpadkuzlozeniaq確ro）prZeZpOdmio少

ⅥyStepldqcewやblnie（t・j・konsorciunnJ

l．2wykazpodwykonawcdwzzakresempowierzanychimzadah，OileprzewidLjesieich

uCkialwrealizaqlZambwienia・

2・Wybrany WykonawcaJeSt ZObowlaZany do zawarcia umowy w teminieimlqSCu

WyZnaCZOnymPrZeZZamawlaJaCegO・

16）Wzbrumowy－StanowiZalaczniknr4doZaproszenia・

17）KlauzulainfbrmacyjnadotyczacadanychosoboYyCh：

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowleZSiedzibaprzyPlacuJanaMatejki

13，31－157Krakdw（dalej。ASPwKrakowie”）przetwarzadanezawartewofertach，dane

znajdし直ce sie w publicznie dostepnych rejestrach（Krqjowy Rejestr Sadow，Centralna
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EwidenqiaiInfbmaqia o DzialalnoSciGospodarczej RP，Kraiowy Rejestr Karny）w celu

PrOWadzenia postepowah o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie przepISOW

ustawyzdnia29stycznia2004r・PrawozamdwiehPublicznych（t・j・Dz．U．Z2019r．poz．

1843zpdZniejszymizmianami）．WSrbdtychinfbrmaqiimogapqjawiaC sie dane，ktdre na

gruncieRozporzadzeniaParlamentuEuropejskiegoiRadyUniiEuropqiskiei2016／679zdnia

27kwietnia2016r．wsprawieochronyosdbHzycznychwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

osobowychiwsprawie swobodnegoprzeplywutakichdanych orazuchyleniadyrektywy

95／46／WE（dal鉦”Ogdlne Rozporzadzenie”lub，，RODO”），m魂　charakter danych

OSObowych．

WSwietlepowyZszegoASPwKrakowieinfbrmue，Ze：

1．AdministratoremDanych（dalか。Administrator”）jestAkademiaSztukPieknychim．Jana

Matejkiw Krakowie z siedzibaprzy PlacuJana Matejki13，31－157Krakdw，REGON：

000275783，NIP：675－00－07－570．

2・W sprawachzwlaZanyCh z Pani／PanadanymlPrOSZekontaktowaC sle ZInspektorem

Ochrony Danych，kontakt pISemny Za POmOCa POCZty tradycyJnq na adres

Administratora，e－mail：iod＠asp．krakow・Pl・

3．Daneosobowezawartewofertachsaprzetwarzanenapodstawieart．6ust．llit．cRODO，

U．przetwarzanieJeStniezbedne do wypeInianiaobowiazkuprawnego claZacego na

administratorze．Celemprzetwarzaniadanychosobowychjestprowadzeniepostepowah

oudzielniezamdwieniapublicznego．

4．0dbiorca Pani／Pana danych bed魯CZIonkowie koml印PrZetargOWyChiupowaznieni

pracownlCy ASP w Krakowie，a takZe podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowychnapodstawieprzepISOWPraWa・

5．Pani／Panadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniaroku

nastepuJqCegO PO rOku w，ktdrym zakohczone zostaIo postepowanie o udzielenie

zamdwieniapublicznego，ZaW）南tkiemumdw，ktdrebedaprzechowywaneprzezokres

latlO od dnial stycznia roku nastepuacego po roku w，ktdrym umowata zostala

ZaWarta．

6．PosiadaPani／Panprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubogranicz専aprzetwarzaniadanychosobowych－WSytuaqiigdy

przetwarzanieodbywaslenaPOdstawieudzielonqiAdministratorowizgody，

C）przenoszeniadanych，

d）wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WPrZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuogdlnym・

7．MaPani／panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego，gdyuznaPani／Pan言Z

przetwarzaniedanychosobowychPani／PanadotyczacychnaruszaprzepISyOgdlnego

rozporzadzenia oochroniedanychosobowychzdnia27kwietnia2016r・

8・PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym・JestPani／

Pan zobowlaZanydoichpodania，akonsekwenqanlePOdaniadanychosobowychbedzie

niemoZliwoS60CenyOfertizawarciaumowy・

9．DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypromowaniu・

10．Administrator danych nie ma zamiaruprzekazywad danych osobowych do pahstwa

trzeclegOluborganizaqlmiedzynarodowq・

11．ASPwKrakowie dokladawszelkich starah，abyzapewniCwszelkie Srodki宜zycznq，

technicznglOrganizacyJnq OChronydanychosobowychprzedichprzypadkowymczy

umyslnymzniszczeniem，PrZyPadkowautrata，Zmiana，nieuprawnionymuaWnieniem・

wykorzystaniemczydostepem，ZgOdniezewszystkimiobowl魯ZuaCymlPrZePISami・
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Fundusze

Europejskie

WiedzeEdukacjeRozwej

RzeczpospoLita

題■題PoIska

18）ZaIaCznikidoZAPROSZENIA：

Za互CZniknrl一〇pisprzedmiotuzamdwienia・

Za互czniknr2－Formularzoferty・

Za互czniknr3－0gwiadczeniaWykonawcy・

ZaIaczniknr4－Wzdrumowy・

0002757む3

細幽柚問詰嵐亜骨臨叫l軸
高圧用即日日用誹

計上は／当畑中（周）．
船上は？持常用持主判り打
製謙信聖上日日諦箸告聖祭笠鳥沌

UniaEuropejska
EuropejskiFunduszSpoteczny

ZATWIERDZAM：

狛埠日韓

剛釧J甜〔叛
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