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ZaproszeniedoskIadaniaofertzwanedale主．ZaDrOSzeniem男

l）Nazwa（nma）orazadresZamawiajacego：

l・AkademiaSztlkPieknychim・JanaMatej匝wKrakowie，31－157Krakdw，PlacJana

Mat匂虹13．

2．JednostkaDrOWadzacasDraWe：

BimOZamdwiehPublicznychASP，31－157Krakdw，PlacJanaMatei匝13；

tel．＋48122992042；

e－mail：ZP＠asp．krakow．pl

m呵SCePublikaqiiogloszehiinfbmaqii：bip．asDkrakow．Dl

OraZPlalめmaprzetargowaASP：https：／／asp－krakow．loglntrade．net／

2）　Trybudzieleniazam6wienia：

1・PostepowanieprowadzonejestwtrybieproceduryogloszeniazやrOSZeniadozIoZenia

Ofert，W OParCiu o art・1380uSt・2－4ustawy z dnia29stycznia2004r．－Prawo

Zamdwiehpublicznych（tj・Dz・U・Z2019poz．1843zpdZnieiszymizmianami）．

2・DoczymoScipo（埴mowanychprzezPodmiotzamaw1割aCy，ZWanydaleiZamawiaiacym

i Podmiot zainteresowany，ZWany dalei Wykonawca，W POStePOWaniu o udzielenie

Zam6wieniastosLUeSleZaPISyPrZedstawionewnlnJ同SZymZaproszeniu．

3）　Opisprzedmiotuzam6wienia：

1・PrzedmiotemPOStePOWaniaizam6wieniajestwylonienieekspertazewnetrznegodo

PrzePrOWadzenia konsultacji w celu opracowania∴treiki progI・amOWyCh

Obejmujacych aspekty projektowania2di3d w projektowaniu uniwersaLnym

W ramaCh projektu　”DoSwiadczanie RdznorodnoSci．Wlaczanie przez

projektowanie．Umowa o do範nansowanie nr：POWR．03．05．00－00－PU38／19の，

zuwzglednieniempodziahzam6wienianadwieczeSci，jaknastepuJe：

CZESCNRl－Eksperl地物／ekspertzdoSwiadczeniemprojektowymwdziedzinie

projektowaniaiwdraZaniadostepnoSciwsieciorazkomunikacjiwizuaInej．

CZESCNR2－Eksperl鳳槍／ekspertzdoSwiadczeniemprojektowymwdziedzinie

PrOjektowaniaiwdrazaniadostepnoSciwprodukcieiotoczeniuarchitektonicznym．

2．Szczegdbwv oDis DrZedmiotu zam6Wienia zawiera zalacznik nrl do ninieiszego

Zaproszenla・

3．Wykonawca musi zaoferowaC przedmiot zamdwienia zgodny z wymogami

Zamawi斬cegookreSlonymiwZaproszeniu．

4．WspdlnySlownikZamdwieh：

79415200－8ushgidoradczewzakresieprqjektowania

72224000－1ushgidoradczewzakresiezarzadzaniaprqjektem
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Rzeczpospolita

5・欝馨諾慧謀議諾結露葦葦葦葦′　　●

maksymalneiliczbyczescIZamdwienia，naktdremoZezostaCudzielonezamdwienie
′　　●

jednemu Wykonawcy・Wykonawca moZe zIozyC ofdbe na dowolnaliczbe czesc1

6．Zamawl劉aCyinfbmue，Zeniedopuszczaskladaniaofertwahantowych・

4）Teminwykomniazam6wienia：Oddniat・OdDisaniaumOWVdodnia14・05・2021roku・

5）Zasadyprzeprowadzeniawyboruorerty：

1．PrzedzlozenlemOfertWykonawcymogaprzesylaCZamawiz南CemuuWagiipybmia，CO

dotreScinlnlqISZegOZaproszenia・ZamawlaJaCyinfbmLUe言Zudzieliodpowiedzina

uwagiipytaniawniesioneconかmi句na2dniprzeduplywempierwotnegoteminu

skladania oftrt．Uwagii pytania wniesione po tym teminie，Zamawiz南cy moze

pozostawiCbezodpowiedzi．WuzasadnionychprzypadkachZamawlaJaCyuWZgledniajac

przeslmeuwaglmOZedokonaezmianytreScinlnlqSZegOZaproszeniaorazodpowiednio

wydluzyCteminskladaniaofert・

2．Zamawl劉aCyOdrzucioferteWykonawcywykluczonegozpostepowania・

3・ZamawlaJaCyWykluczyzpostepowania：

3・1Wykonawce，kt6ry nie wykaze spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu

opisanychwpkt6）Zaproszenia・

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

PrZeStePStWO：

a）okt6rymmowawart・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・46lubart・48ustawzdnia25

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

b）charakterzeterrorystycznym，O ktbrymmowawart・115§20ustawyzdnia

6czerwca1997r．－Kodekskamy，

C）skarbowe，

d）okt6rym望OWaWart91ubartlOustawyzdnia15czerwca2012r・OSkutkach

powierzanla Wykonywania pracy cudzoziemcom przebyw劉aCym Wbrew

przepisomnaterytoriumRzeczypospolitdPoIskiei（Dz・U2012poz・769zezm“）；

3．3Wykonawce，Jezeli mZed南cego czbnkaJegO Organu ZarZadzajacegolub

nadzorczego，WSPdlnika spdlki w sp61ceJaWnqJlub pamerskiei albo

komplementariusza w sp61ce komandytoweilub komandytow0－akcyjn句Iub

prokurentaprawomocnieskazanozaprzestepstwo，Oktdrymmowapowy狗；

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

decyzieadministracyJnaOZaleganiuzuiszczeniempodatkdw，OPlatlubskladekna

ubezpleCZenia spolecznelub zdrowotne，Chyba Ze wykonawca dokonaIphtnoSci

nale血ychpodatkdw，OPlatlubskladeknaubezpleCZeniaspolecznelubzdrowotne

wrazzodsetkamilubgrzywnamilubzawarlwlaZaceporozumieniewsprawiesp鳳y

tychnaleZnoSci；

3・5Wykonawce，ktdry zimymiWykonawcamizawarlporozumieniem劉aCenaCelu

zak量dcenie konkⅢenql miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia，COZamaWlaJaCyJeStWStaniewykazaCzapomocastosownychSrodk6w
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dowodowych；

3・6Wykonawcebedacegopodmiotemzbiorowym，WObec ktdrego sadorzeklzakaz

ubieganiasleOZamdwieniapublicznenapodstawieustawyzdnia28paZdziemika

2002r・00dpowiedzialnoscIPOdmiotdwzbiorowychzaczynyzabronionepod

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

3・7Wykonawce，WObec kt6rego orzeczono tytulem Srodkazapobiegawczego zakaz

ubieganiasleOZamdwieniapubliczne；

3・8Wykonawce・kt6ry・Z PrZyCZynlezacych poJegO StrOnie，nie wykonal albo

nienalezycle Wykonal wistotnym stopnlu WCZeSnlqSZa umOWe W SPraWie

Zam6Wienia publicznegolub umowe konce勘ZaWa垂Z ZamawlalaCym，CO

doprowadzibdorozw埼Zaniaumowylubzasadzeniaodszkodowania．

3・9Wykonawce・ktdryposiadapowlaZaniakapitalowelubosobowezZamawlgaCym，

POlegz弼CeWSZCZeg6lnoScina：

a）uczestniczeniu、†SPdtceZamawi斬cegojakowspdlnik，

b）posiadaniucongmi句10％udzialdwlubakqiiZamawiqiacego，

C）pelnieniuRmk函czlonkaorganunadzorczegolubzarzadzz南cego，PrOkmenta，

PelnomocnikaZamawl劉aCegO，

d）pozostaiewzwiazkumalZehskim，WStOSunkupokrewiehstwalubpowinowactwa

WliniiprosteJ，POkrewiehstwa druglegO StOPnlalub powinowactwa druglegO

StOPnla Wliniiboczn句Iub w stosunku przysposobienia，OPiekilub kurateli

ZOSObamiupowaZnionymidozaclaganiazobowiazahwimieniuZamawl劉aCegO

lub osobami wykonuacymi wimieniu ZamawlaJaCegO CZymOSci zwlaZane

ZPrZygOtOWaniemlPrZePrOWadzeniemproceduryWyboruWykonawcy・

3・10Wykonawce，kt6rypowoIL南CslenaZaSObypodmiotutrzeclegOlubkt6ryzamierza

POWierzyc wykonanie czescI Zam6Wienia podwykonawcom nie przedlozyl

OSwiadcz専a，O ktdrym mowawpkt7）lniniejszego Zaproszenia w czeSci

dotyczacqtychpodmiot6W．

4・WtokubadaniaiocenyofertZamawlaJaCyWPlerWSZeikolejnoScidokonarankingu

ZIozonychofeTtnaPOdstawiekryteridwocenyoftrt，anaStePniedokonabadaniaoferty

najkorzystni句szd・W przypadku gdy o先高a n＊orzystni句sza bedzie podlegala

Odrzuceniu，PrOCeSbadaniaofertzostanieprzeprowadzonywstosunkudokolejneio氏rty

Wrankingu．

5・WtokubadaniaiocenyofertZamawl明CymOZeZadaCodWykonawcdwwyJaSnlen

dotyczacych treSci zIoZonych ofert，jak rdwniez negoqowaC treSCi ceny oftrt

ZZaChowaniemzasadprzqIrZyStOSciorazuczciwegotraktowaniaWykonawcdw．

6・ZamawlaJaCyPOPraWiwtekScieofertyoczywISteOmylkipisarskieioczywISteOmylki

rachunkowe，ZuWZglednieniemkonsekwenqlraChunkowychdokonanychpoprawekoraz

ime omylki polegaJaCe na niezgodnoSci oferty z wmaganiami Zaproszenia，

nlePOWOd1両ceistotnych zmian w treSci o氏rty，niezwlocznie zawiadamiajac o tym

Wykonawce，kt6regoofertazostalapoprawiona．

7・ZamawlaJaCymOZeodrzuci60ferte，WSZCZeg61noscl，JeZelizostaIazlo20naPOuPlywle

teminu skladania ofert，JeSt niezgodna z wymaganiamiZaproszenia，ZaWiera raZaco

niska cene badZ zaistniくねlme uZaSadnione okolicznoscI POWOd1両ce，lZ jest ona

niezgodnazobowiazuacymlPrZePISami．

8．Zamawl劉aCy uniewaZni nlnlqISZe POStePOWanie o udzielenie zamdwienia

WSZCZegdlnoSciwprzypadku，jeZeli：

8・1・niezostaniezlo20naZadnaofertalubwszystkiezIoZOneOfertyzostanaodrzucone，
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田 盤藍。調　書韓o軸a」禁書磐田
8．2．cena naikorzystni華zd Oferty przekracza kwote，klbra Zamawiaacy moze

przeznaczycnasmansowaniezamdwienia・

8．3．zaistnleJalmeuZaSadnioneokolicznoSciskutk1両ceniewamoSciaUmowy・

9．Zamawi＊cyzawiadamiar6wnoczeSniewszystkichWykonawc6W，kt6rzyzbZylio氏rty

o rozstrzygnieciu postepowania pod萌C uZaSadnienie faktyczne dokonanego

rozstrzygniecia・

10．Zamawi斬CyZamieszczaniezwZocznienaswqiejstronieBiuletynuI血もmaqiiPublicznej

infbma前Oudzieleniuzamdwienia・POi鴎cnazYe（Hrme）alboimieinazwisko

podmiotu，Z kt6rym zawarlumowe o wykoname zam6wienLa・amoinfbmaqe

onieudzieleniutegozam6wienia・

6）OpiswarunkdwpodmiotowyChudziaIuwpostepowaniu：

1・WykonawcamoZewcelupotwierdzeniaspehial五awarunk6wudziaIuwpostepowaniu

polegaCnazdolnoSciachtechnicznychlubzawodowychimychpodmiotdw証ezaleznieod

charakteruprawnego互CZaCyChgoznimstosunkdwprawnych・

2・竪講宝器笠置　葦諜n慧黒。書謹選豊
里ykonawcywykluczonegouznajesiezaodrzuconat

3．WaruIkiudziahwpostepowaniu：

OudzielenieZamdwieniamogasleubiegaC Wykonawcy，ktdrzy spehi…轟nastepLmCe

waruhki：

DlaczeScinrl：

3．1．Dysponuiaosobazdolnadorealizaciizamdwieniaposiadi弱ca：

a）wyksztalceniewyZsze－tytulmagistra，

b）doSwiadczeniewpracydydaktyczn勘SZkoleniowかminimum2lata，

C）dorobekpublika（扇ny一minimumlpublikaqiawokresieostatnich3latprzedupywem

d）doSwia（kzeIhe．YPrOWadzeniuaudyt6wdostepnoScistronintemetowychiaplikaqii

mobilnych－mmmlumlaudyt・

NapoSwiadczeniewanⅢkunaleZyza互CZyddoofertywypehionyipodpisanyzahcznik

nr3doZaproszenia．

DlaczeScinr2：

3．2．DysponuJaOSObazdolnadorealizac＿1lZamdwiemaposiadz南Ca：

a）wyksztalceniewyzsze－tytulmagistrawdziedziniesztukilubwimychpokrewnych，

b）doSwiadczeniewpracydydaktycznei／szkoleniowかminimum21ata，

C）dorobekpublikacyiny一minimumlpublikaqiawokresieostatnich31atprzed

uplywemteminuskladaniaofert，

d）udokumentowanyudzialwprqjektachkomercyinych一minimumlprqjekt・
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■■酷oS串　的盟盤器案
NapoSwiadczeniewarunkunalezyzaLacyCdoofenywypehionyipodpisanyzatacznik

nr3doZaproszenia．

7）Wykaz oSwiadczehi dokument6W，jakie maja dostarczyC Wykonawcy w celu

POtWierdzeniaspeInieniawarunk6wudziamwpostepowaniuorazbrakupodstawdo
WykIuczenia：

1・WcelupotwierdzeniabrakupodstawdowykluczeniazpostepowaniawokolicznoSciach，

Oktdrychmowawust・5）pkt3Zaproszenia・WykonaycamusidoIaczyCdooferty

OSwiadczenieWykonawcyobrakupodstawdowykluczenlaWedhgwzorustanowiacego

Zalaczniknr3doZaDrOSZenia．

2・OSwiねczenieoprzynale如OS（haltのbrakuprzynaleznoScidogrupykapitalowもskladane

jestwtreScifbmularzao無血y・Wprzypadkustwierdzeniaprzezzamawii弱cegowtoku

badaniaofertprzynaleznoSciwykonawcdwdoteisamqlgruPyk坤italowql，Wykonawca，

na wezwanie zamaw劉脅CegO，PrZedstawidowody wskazL南ce na to，Ze powlaZania

Zimymwykonawcauczestniczacymwprzedmiotowympostepowaniunieprowadzado

Zak16ceniakonkuren（直

3・Wykonawca，kttryzamierzapowierzyCwykonanieczeScizamdwieniapodwykonawcom，

WCeluwykazaniabrakuistnieniawobecnichpodstawWykluczenia，JeStZObowiazanydo

ZloZenia oSviadczenia，O ktdrym mowa w punkciel poWyZej w czeScidotyczac句

POdwykonawc6W．

4・Wprzypadkuwspdlnegoubieganiasieozalndwienk．przezwykonawcdw，OSwiadczenie

WCelupotwierdzeniabrakupodstaw do wykluczema，O ktdrychmowawpunkciel，

SkladakaZdyzwykonawcdwwspdlnieubiegaJaCyChsieozamdwienie．

5．Jezeli，W tOku postepowaniL；Wykonawca nie zlozy oSwiadczenia，OSwiadczehlub

dokument6wniezbednychdoprz㌢rOWadzeniapostepowania，ZJbzoneoSwiadczenialub

dokumentysaniekompletne，ZaWer＊bkdylubbudzawskazmeprzezZamawi＊C等O

WatPliwoSci，Zamawiz南cywezwiedoichzlozenia，uZuPehienia，POPraWieniawterrlmme

PrZeZ Siebiewskazanym，ChybaZemimoichzloZeniaofertawykonawcypodlegalaby

OdrzuceniualbokoniecznebylobyuniewaZnieniepostepowania．

8）Infbrmacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcamioraz

PrzekazywaniaoSwiadczehidokument6W，atakzewskazanieos6buprawnionychdo

POrOzumiewaniaslezWykonawcami：

1・DopuszczaslemOZliwoSCporozumiewaniasiedrogaelektronicznalubprzypomocylistu

POleconego，Z ZaStrZezeniem，ze Oftrta wraz z wymaganymi dokumentami

ioSwiadczeniami musi zostaC∴zlo20na elektronicznie przed upbrwem teminu

WyZnaCZOnegOdoskladaniaofert．

2．0SobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamlJeSt：

－WSPraWaChproceduralnych：mgrJolantaKuek－GIdwnySpeqialistads．zaln6wieh

Publicznych－BiuroZamdwiehPublicznychAkademiiSztukPieknychim．JanaMateiki

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

0dponiedziakudopiatl州．

9）TernlinzYiazaniaorerta：

1．TermmzwlaZaniaofertaWynOSi30dni．

2．Wykonawca samodzielnielub na wniosek Zamawiz的CegO mOZe przedIuZyC temin

ZWiazaniaoferta，Ztym ze Zamawiaiacy moZetylko raz，CO naimni匂na3dniprzed
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田 諾籠読　書酷oS串
UhiaEuropejska

EuropejskiFunduszSpoteczny 田園
upIwemteminuzwiTniaofena，ZW6ciCsiedoWykonawcdwowyraZeniezgodyna

przedhlZenietegotemmuOOZnaCZOnyOkres河iedhlZszyjednakniZ60dni

3．Biegtemhuzwiazaniaofe壇rozpoCZynaSiewrazzuplywemtemlinudoskhdania

iotwarciaofert．

10）Opissposobuprzygotowywaniaoferlk

l．KazdywykonawcamozezloZyCtylkojednaofeltenarealizaqie caloSciprzedmiotu

zamdwieniawfbm五eelektroniczn句（Skanpodpisanejoferty）・

2．0fertenaleZyzIoZyCprzyuZyciuPlatfbmyPrzetargowejAkademiiSztukPiknych

im．JanaMatejkiwKrakowie：https：／Iasp－krakow・logintrade・net／

3．DopuszczasiemozliwoSCskladaniajednej ofenyprzezdwalubwieceipodmiotdw・

Wtakimprzypadku，ZaPisyZaproszeniadotyczacewykonawcystosl加sieodpowiednio

dowykonawcdwwsp61nieubiegaiacychsieoudzieleniezamdwieniapublicznego・

4．Wymagasleabyofrtawrazzewszystkimizahcznikamibylapodpisanaprzezosoby

uprawnionedoreprezentowaniawykonawcy・

5．W przypadku skladania ofert przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaJaCyCh sle

o udzielenie zam6wienialub w sytuadi reprezentowania wkonawcy przez

pehomocnika，doofenywimobyCdolaczonepehomocnictwowfbm五eoryginahllub

notarialnie poSwiadczonei kopii．Wraz z pehomocnictwem powinien byC zlozony

dokument potwierdzaiacy mo址woSC udzielania pehomocnictwa・Pehomocnictwa

sporz卑dzonewJeZykuobcymWykonawcask鳳awTaZZtImaczeniemnajeZykpoIski・

6．0fertawrazzestanowacymijeiintegralnaCZeSCza互CZnikamipowimabyCsporzadzona

przez wykonawce wedhg treSci postanowieh∴ninieiszego Zaproszenia・

WszczefI6lnoSciorertawhnazawiera：

6・1・WyPehionyipodpisany fbrmularz ofdlylkt6ry stanowizaIacznik nr2do

Zaproszenia（WyPehionyiuzupehionylub sporzadzony zgodnie zich treSci魯

dlakazdeiczeScioddzielnie）．

6・2・WyPehionylPOdpisanyfbrmularz男OSwiadczeniaWykonawcyの，ktdrystanowi

zaIacmiknr3doZaproszenia（wypehionyiuzupehionylubsporzadzonyzgodnie

zichtreSciadlakaZdejczeScioddzieLnie）・

6．3．0ryginalpehomocnictwa（Pehomocnictw）lubnotarialniepoSwiadczonakopie，Oile

ofertabedziepodpisanaprzezpehomocnika・

7．0fertamusibyCnapISanaWJeZykupoIskim・

8．JeZeliWykonawcasklad＊庫ofene，ZaStrZegaSObieprawodonieudostepmeniaimym

uczestnikom postepowaniainfbmaql StanOWiacych taJemmCe PrZedsiebiorstwa，

wrozumieniu przepisdw ozwalczaniu nieuczciwej konl糾renql，muSi to wyrazme

wskazaC wofercie，POPrZeZ Zlozenie stosownego oSviadczenia zawier明CegO Wkaz

zastrze20nyChdokument6wiwykazanieiZZaS血Ze20neinfbmaqestanowiataiemmce

przedsiebiorstwa・Dokumentyopatrzoneklauzua；”Dokumentzasdze20nyMwimybyC

zalaczonelaczniezoSwiadczeniem，Okt6rymmowapowyZeinakohcuofe証y・

9・Zalecasie，abywszystkiestronyo細ywraz，ZZabcznikamibylypodpisaneprzezosobe

（osoby）uprawnionedoskladaniaoSwilねczenwoliwimieniuwykonawcy，PrZyCZymna

fbmularzuofertyinajegozalacznikach（OSwiadczeniach）podpisy（podpis）wimybyC
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Eu「opejskie

WiedzaEduk8両Rozwq ■酷oS串　Euro盟豊鶉器
OPatrZOnePleCZeCi魯魚mowalimiemawykonawcy・

10・Wszelkiepol竺WkilubzmhanywtekScieofertymuszabyCpodpisaneprzezosobe

（OSOby）podpisulaCaOferteiopatrzonedatamiichdokonania．

11・WszelkiekosztyzwiazanezprzygotowaniemizlozeniemoftrtyponosiWykonawca．

12・Wszelkieinfbmaqe stanowiace tajermlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

Zdnia16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciw句konkurenqji（t．j．Dz．U．2019

POZ・1010ze zm・），klbre Wykonawca zastrzeZe jako tajemnice przedsiebiorstwa，

POWimy zostaC zlo20ne W OSObnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem

POlecenia”Zz互cznikstanowlaCytaiemmceprzedsiebiorstwa”．

13・Wykonawcamozeprzedupywemteminudo sktadaniaofertzmieniClubwycofa6

0fertezapoSrednictwemPlatfbmyPrzetargoweiAkademiiSztukPieknychim．Jana

Matei匝wKrakowie．

11）InHImaCje o sposobieporozumiewania sie ZamawiajacegozWykonawcamioraz

przekazywaniaoSwiadczehlubdokument6W：

1・Postepowania zakupowe prowadzone sa przy uzyclu Srodkdw komunikaqji

elektronicznei・KomunikaqiamiedzyZamawi年iacym，aWykonawcami（記bywasieprzy

uZyciuPlatfbmyPrzetargow匂AkademiiSztukPieknychim．JanaMatei匝wKrakowie：

httDS：／／asD血akow・logintrade・net／・Do pohczeniauZywanyjest szyflowanyprotok61

HTTPS・Szy慮OwaniedanychodbywasieprzypomocyprotokohSSL・Certy則雄rtSSL

ZaPeWnia poufhoSC transmisii danych przesylmych przezIntemet．Wykonawca

POSiadz弱cy konto na Platfbm五e Przetargowei Akademii Sztuk Pieknychim．Jana

MatejkiwKrakowie：madostep do moZliwoScizloZenia，Zmhany，WyCO魚nia ofe証y，

atakzefunkqionalnoScipozwalz南cychnazadawaniepytahdotreSciZaproszeniaoraz

komunika（jezZamawiaiacymwpozostabchobszarach．

2・KorzystaniezPlatfbmyPrzetargowもprzezWykonawcejestbezplatne．

3・Czas zapISyWanyJeSt W fbmacie YYYY－MM－DD HH‥MM：SS“Czas przekazania

danychjesttoczas，WktdrymzostaniepotwierdzonezloZenieoferty，dokumentuprzez

Wykonawce・WprzypadkuWybraniaopqiizloZeniaofertybezlogowania，POtWierdzenie

Odbywa sle POPrZeZ klikniecie wlink dostepny w wiadomoScimailowq，ⅥySlang

automatycz享POZbzeniuoferty，dokume的ubedacniezalogowanymnaPla鵬bmie

Przetargowq・WiadomoSC otrzymLje Wykonawca na adres e－mail wskazany

W fbmularzu wikone，Z1620氏rte”・W przypa（地軸Wykonawcy zalogowanego na

Platfbm五e Przetargowei，CZaS PrZekazania danychjest to czas WySlania dokumentu，

OfertyprzezPlatfbmePrzetargowa．

12）MiejsceorazteminskIadaniaiotwarciaofert：

1・Wykonawcaskladaofertewrazzwymaganymidokumentan五zapoSrednictwemPlatfbmy

POd adresem https：〃asp－krakow・logintrade．net／w sposdb okreSlony w pktll）

Zaproszenia．

2．0fene naleZy zlozyC w nieprzekraczaLnym teminie do dnia16grudnia2020r．

do箪Odzhv10：00．

3．0twarcieorertnastapiwdniu16grudnia2020r．ogodzinielO：15．
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Rzeczpospolita

■■Po的

3．Otw孤℃ieofertnastep函POPrZeZuZycieaplikaqiidoszyfrowaniaofertdostepneina

Plattbm五ePrzetargowdidokonywanejestpoprzezodszy宜owameiotwarcieo無血Za

POmOCakluczaprywatnego・

4．0twarcieofertjestJaWne，WykonawcymogauczesmCZyCwse車iiotwarciaofert・

5．0twarcieofertnastapiwsiedzibieZamawiaiacegoprowadzacegoprzetarg－Wbudynku

AkademiiSztukPiknychim．JanaMatejkiwKrakowie，31－157Kr’ak6W，PlacJana

Matejki13，Ipietro，POk6jnrl13・

6．BezpoSrednioprzedotwarciemofertZamawi斬cypodakwote，jakazamierzaprzeznaczyC

nasmansowaniezamdwienia．

7．Niezwtocznie po otwarciu ofert ZamawiZ南cy zamieSci na stronieintemetowql

https：／価p．aspkrakow．pl，na kt6reiudostepmone jest Z坤rOSZenie oraz udostepm na

Platfbmhe mps：／／aspkrakow．logintrade・net／rejestraqia／ustawowe・html，inR）maqe

dotyczace：

1）kwoty，jakazamierzaprzeznaczyCnasfinansowaniezam6wienia，

2）nmorazadresdwWykonawc6W，klbrzyzIoZyliofenywtemlinie，

3）cenwzlo20nyChoftrtach・

13）Opissposobuobliczeniaceny：

1．Ceneofertynalezyl叩daCwzlotychpoIskichiwyliczyCnapodstawieindywidualnej

kalkulaqiiuwzglednil弱CPOdatkiorazrabaty，OPuSty，itp・，ktdrychWykonawcazamierza

udzieli60raZWSZyStkiekosztyzwiazanezrealizaくねumowy・

2．WofercieWykonawcawinienskalkulowaCcenedlacatoSciprzedmiotuzam6wienia・dla

kaz（埴zoferowanychczeScizam6wienia，OraZWykazaCelementyskladowecenyzgodnie

zwymaganiamiz的cznikamldoZaproszenia・

3・CenymuszabyCpodanei．．wyliczonewzaokragleniudodwdch専SC辛PrZeCinku

（zasadazaokraglenia－POmZ句5naleZykohc6wkepominad，POWyZqlrOWne5naleZy

勤Oh鵠licwgere）・

4・W przypadku Wykonawッnie bedacego platnikiem podatku VAT，Zamawi＊cy

inR）mLUe，iZOdwskazanqcenyoferty，Zamawiajacypotracikwotestanowiacawszelkie

Swiadczenia，ktdrepowstanapostronieZamawalaCegO，WSZCZegdlnoScinp・Zaliczkena

nale血ypodatekdochodowy・

14）Opiskryteridw，ktdrymiZamawiajaybedziesiekierowalprzywyborzeorertywraz

zpodaniemznaczeniatychkJyteridwisposobuocenyorert（dotvczvkaLdejczeSci

zam6wienia）：

Kryteriumnrl：Cenaofertvbrutto（C主50％wagi

Zamawi2両cy dokona oceny napodstawie zaoferowanej przez Wykonawce ceny oferty

bru調O W PLN podaneiw fbmularzu oferty－Zaiaczniknr2do Zaproszenia・Oferta

otrzyma zaokraglona do dw6ch mieisc po przecinkuliczbe punkt6w wynik南cych

zdzialania：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ50％Ⅹ100

gd五e：

P（C）＝liczbapunktbwjakieotrzymaofertabadanazakryterium一一Cenaofertybrutto’′（C）

C（min）＝najniZszacenaspoSr6dwszystkichwaかychoftrt

C（i）＝CenaOfertybadand

100％＝OZnaCZaWage
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親臨藍。卵　888
Rzeczpospolita UniaEu「opejska

Polska EuropejskiFundusZSpoleCZny 田

Mal継ymalnaliczbapunktbwmo揖wadouzyskaniawkryteriumnCenaofenybrutto”wynosi

50pkt．

KⅣteriumnr2：DoiwiadczenieosobyreaIizujacejzam6wienicO主50％wa申

Zamawi斬Cy dokon？OCeny Ofert w kryterium”DoSwiadczenie osoby realizuiac匂

Zaln6wienie”WoparcluOPrZedstawioneprzezWykonawceportfblio・

PrzyWborzeodstronyportfbliopoduwagebedabrapenastep南∞kryteria：

a）doSwiadczenie z zak1℃Su Prqiektowania wlaczi劃aCegO－Zamawiajacy dokona oceny

W OmaWianym kryterium w oparciu o wiedzeidoSwiadczenie w tym temacie，PrZede

WSZyStkimZamawl的Cybedziebra日印duwagestopiehskomplikowanialPOZlOmrealizaql

Prqjeklbw－ZakaZdyzrealizowanyprdektWykonawcamoZeotrzyma60dldo5puhkt6W．

Maksymalnaliczbapunkt6wmoZliwado uzyskaniawkryterium nDoSwiadczenie osoby

realiz叫aCqZam6wienie”wynosi50pkt．

15）InfbrmacjeofbmaLnoSciach，jakiepowinnyzostaCdopeInionepowyborzeoferty

WCeluzawarciaumOWyWSPraWiezam6wieniapubLicznego：

1・PrzedpodpisaniemumowyWykonawcawinienzIozyC：

1・lkopie平OWy（－6W）okreSl斬C匂PodstaWyi zasady wspdlnego ubiegania sie

Oudzielemezamdwieniapublicznego－WprZ）padhuzlo2enia窮r少przezpodnioか

WyStep20qcewpblnie存j．konsorduIか

1・2wykazpodwykonawc6wzzakresempowierzanychimzad血，Oileprzewiduiesieich

udZialwrealizaciizambwienia．

2・Wybrany WykonawcaJeSt ZObowiazany do zawarcia umowy w teminieimLqSCu

WyZnaCZOnymPrZeZZamawiajaCeg0．

16）Wz6rumowy－StanowiZaiaczniknr4doZaproszenia．

17）Klauzulainfbrmacyjnadotyczacadanychosobowych：

AkademiaSztukPieknychim・JanaMatei柾wKrakowiezsiedzibaprzyPlacuJanaMatejki

13，31－157Krakdw（dalei，ASP wKrakowie”）przetwarza dane zawartewofertach，dane

ZnajdL弱Ce Sie w publicznie dostepnych reiestrach（Krかwy Reiestr Sadowy，Centralna

EwidenqiaiInfbmaqiao Dzia融noSciGospodarczeiRP，KrかⅥyReiestrKamy）w celu

PrOWadzenia postepowah o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie przepISOW

ustaWyZdnia29stycznia2004r・PrawozamdwiehPublicznych（tj．Dz．U．Z2019r．poz．

1843zpdZnieiszymizmianami）・WSr6dtychinfbmaqiimogapqiawiaC sie dane，ktdrena

gruncieRozporzadzeniaParlamentuEmOPeiskiegoiRadyUniiEⅢOP匂ski句2016／679zdnia

27kwietnia2016r・WSPraWieochronyosdb宜zycznychwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

OSObowychiwsprawleSWObodnegoprzeplyWtakichdanych oraTuChyleniadyrektywy

95／46／WE（dal帝”Og6lne Rozporzadzenie”lub，RODO”），maJa Charakter danych

OSObowch．

WSwietlepowyZszegoASPwKrakowieinfbmLje，Ze：

1．AdministratoremDanych（dalei：”Administrator”）jestAkademiaSztukPieknychim．Jana

Mateikiw Krakowie z siedziba przy PlacuJana Matei柾13，31－157Krakdw，REGON：

000275783，NIP：675－00－07－570．

2・W sprawachzwlaZanyChz Pani／Panadanym prosze kontaktowaC sie zInspektorem

Ochrony Danych，kontakt pisemny za pomoca poczty∴tradycyjnei na adres

Administratora，e－mail：iodのasp．krakow．pl．
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■酷o師　Eur黒地鵜患案
3．Daneosobowezawartewo危rtachsaprzetwarzanenapodstawieart・6ust・llit・CRODO，

C．przetwarzanie jestniezbedne dowpelnianiaobowiazkuprawnegoclaZacegona

administratorze．Celemprzetwarzaniadanychosobowychjestprowadzeniepostepowah

oudzielniezamdwieniapublicznego・

4．0dbiorcaPani／PanadanychbedaczlonkowiekomisjiprzetargowychiupowaZnieni

pracownlCyASPwKrakowie，atakzepodmiotyuprawnione do uzyskaniadanych

osobowychnapodstawieprzepISOWPraWa・

5．Pani／Panadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniaroku

nastepLmCegO PO rOku w，klbrym zakohczone zostalo postepowanie o udzielenie

zamdwieniapublicznego，ZaWyiatkiemumdw，ktdrebedaprzechowywaneprzezokres

latlOoddnial styczniarokunastepl握CegOPOrOkuw，ktdrymumowatazostala

ZaWarta．

6．PosiadaPani／Panprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubogranicz専aprzetwarzaniadanychosobowch∴WSytuamgdy

przetwarzanieodbywaslenaPOdstawieudzieloneiAdministratorowIZgOdy，

C）przTl？SZeniadanych・

d）wnleSleniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WPrZyPadkachinawanmkachokreSlonychwRozporzadzeniuog61nym・

7．MaPani／panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego・gdyuznaPani／Pan，iz

przetwarzaniedanychosobowychPani／PanadotyczacychnaruszaprzepISyOgdlnego

rozporzadzeniaoochroniedanychosobowychzdnia27kwietnia2016r・

8．PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym・JestPani／

Pan zobowiazanydoichpodania，akonsekwenqanlePOdaniadanychosobowychbedzie

niemozliwoSCocenyofertizawarciaumowy・

9．DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypronlowaniu・

10．AdministratordanychniemazamiaruprzekazywaC danychosobowychdopahstwa

trzeclegOluborganizaqlmiedzynarodowq・

11．ASPwKrakowiedokladawszelkichstarah，abyzapewniCwszelkie SrodkinzyczneJ，

technicznqI10rganizacyinq OChronydanychosobowychprzedichprzypadkowymczy

umyslnymzniszczeniem，PrZyPadkowautrata，Zmiana・nieuprawnionymuawnieniem，

wykorzystaniemczydostepem，ZgOdniezewszystkimiobowiazuacymlPrZePISami・

18）ZalacznikidoZAPROSZENIA：

Zalaczniknr1－0pisprzedmiotuzam6wienia“

Zalaczniknr2－Fomularzoferty・

ZaIaczniknr3－0gwiadczeniaWykonawcy・

Zalaczniknr4－Wzdrumowy・

ZATWIERDzAM：

再、

貼ノ詳
（

、弓
＼、／
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