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Zanroszeniedoskladaniaorertzwanedale主．Zaproszenlem”

1）Nazwa（Hrma）orazadresZamawiajacego：

1．AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，31－157Krakdw，PlacJana

Mateiki13・

2．Jednostkaprowadzacasprawe；＿

BiuroZamdwiehPublicznychASP，31－157Krakdw，PlacJanaMateiki13；

tel．＋48122992042；

e－mail：ZP＠asp・krakow・Pl

mlqISCePublikaqiiogloszehiinfbmaqii：bip・aSP・krakow・P1

2）Trybudzieleniazam6wienia：

1．PostepowanieprowadzonejestwtrybieproceduyOgIoszeniazaproszeniadozIoZenia

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

zamdwiehpublicznych（tj・Dz“U・Z2019poz・1843zpeZnieiszymizmian個Ⅲni）・

2．DoczymoScipodeimowanychprzezPodmiotzamawl瑚Cy・ZWanydalqiZamawl的Cym

iPodmiot zainteresowany，ZWany daleiWykonawca，W POStePOWaniu o udzielenie

zamdwieniastosLUeSleZaPISyPrZedstawionewnlnlq，SZymZaproszeniu・

3）Opisprzedmiotuzam6wienia：

1．PrzedmiotempostepowaniaizamdwieniajestwylonienieWykonawcywzakresie

przeprowadzenia∴Szkolenia∴zprOgramu Blenderdla2pracownik6wWydziaIu

RzezbyAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie・

2．唾Iowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera－lacznik nrl do niIli華ZegQ

Zaproszen坦・

3．Przedmi。tZamdwieniarealizowanybedziewramachprqiektu。ZintegrowanyProgram

Rozwqju ASP w Krakowie”，WSP6mnansowanego ze Srodkdw UniiEⅢOP華kid

wramachEⅢOP華kiegoFunduszuSpoIecznego－ProgramOperacy｝nyWiedzaEdukada

Rozwq．

4．Szkoleniezdalne一mleJSCeSZkolenia：Wirtualnaklasa・

5．迦遡週awiCdlauczestnikdwimlemyCertynkatszkolenia

zi垂kresuprogramuBle工坦Qr・

6・Jezykszkolenia‥JeZykpoIski・

7．Materialy szkoleniowe musza byC zgodne z wytycznymioznakowania prqjektu・

NiezbednelogotypydostarczyWykonawcyZamawl的Cy・

8．Wykonawca musi zaoferowaC przedmiot zamdwienia zgodny z wymogami

ZamawlgaCegOOkreSlonymiwZaproszeniu・

9．WspdlnySlownikZamdwieh：

80500000－9ushgiszkoleniowe・
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10．Zamawl劉aCyniedopuszczaskladaniaofertczesclOWyChorazofertwariantowych．

4）Terminwykonaniazam6wienia：18－20stycznia2021r・gOdz・08・00－16・00・

5）Zasadyprzeprowadzeniawyboruoferty：

1．PrzedzlozenlemOftrtWykonawcymogaprzesylaCZamawiz南cemuuwagiipytania，CO

do treScinlnlgSZegO Zaproszenia・Zamawl明Cyinfbmue，iZ udzieli odpowiedzina

uwagiipytaniawniesione co naimniej na2dniprzedupIywempierwotnegoteminu

SkIadania ofert．Uwagii pytania wniesione po tym teminie，Zamawiajacy moZe

POZOStaWiCbezodpowiedzi．WuzasadnionychprzypadkachZamawlaJaCyuWZgledniaiac

PrZeSaneuWaglmOZedokonaCzmianytreScinlnlqlSZegOZaproszeniaorazodpowiednio

WydIuZyCteminskladaniaofert．

2．Zamawl的CyOdrzuciofeneWykonawcywykluczonegozpostepowania．

3．Zamawl初年CyWykluczyzpostepowania：

3．1Wykonawce，kt6ry nie wykaZe speInienia warunk6w udziaIu 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．46lubart．48ustawyzdnia25

CZerWCa2010r．osporcie（t．j．Dz．U．2019poz．1468zezm．），

b）charakterze terrorystycznym，O ktdrym mowaw art．115§20ustawy z dnia

6czerwca1997r．－Kodekskamy，

C）skarbowe，

d）oktdrym竺OWaWart9lubarLlOustawyzdnia15czerwca2012r・OSkutkach

POWierzanla Wykonywania pracy cudzoziemcom przebyw的Cym Wbrew

PrZePisomnaterytoriumRzeczypospoliteiPoIskiei（Dz．U2012poz．769zezm．）；

3・3Wykonawce，JeZeli mZed1両cego czlonkaJegO Organu ZarZ如zajacegolub

nadzorczego，WSPdlnika spdlki w spdlceJaWnglub partnerskiej albo

komplementariusza w spdlce komandytoweilub komandytowo－akcyjneilub

PrOkurentaprawomocnieskazanozaprzestepstwo，OktdrymmowapowyZ印

3・4Wykonawce，WObec kt6rego wydano prawomocny wyrok s如ulub ostateczna

decyz】eadministracyJnaOZaleganiuzuiszczeniempodatkdw，OPhtlubskladekna

ubezpleCZenia spolecznelub zdrowotne，Chybaze wykonawcadokonaIpIatnoSci

naleZnychpodatkdw，OPIatlubskladeknaubezpleCZeniaspolecznelubzdrowotne

WraZZOdsetkamilubgrzywnamilubzawarlwiazaceporozumieniewsprawiesplaty

tychnaleZnoscl；

3・5Wykonawce，kt6ryzimymiWykonawcamizawarlporozumieniem劉aCenaCelu

ZakIdcenie konkurenql miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie

Zamdwienia，COZamaWlaJaCyjestwstaniewykazaCzapomocaStOSOWnyChSrodkdw

dowodowych；

3・6Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym，WObec ktdrego s軸orzekIzakaz

ubieganiasleOZamdwieniapublicznenapodstawieustawyzdnia28paZdziemika

2002r・00dpowiedzialnoscIPOdmiot6w zbiorowych za czyny zabronione pod

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

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

3・8Wykonawce，kt6ry，Z PrZyCZynleZacych poJegO StrOnie・nie wykonaI albo

nienaleZycle WykonaI wistotnym stopnlu WCZeSnlqISZa umOWe W SPraWie

zam6Wienia publicznegolub umowe koncesJl，ZaWa垂Z Zamawl明Cym，CO

doprowadzilodorozwlaZaniaumowylubzasadzeniaodszkodowania・

3．9Wykonawce，ktdryposiadapowlaZaniakapitalowelubosobowezZamawl明Cym・

polegaJaCeWSZCZegdlnoScina：

a）uczestniczeniuw亨IceZamawimcegojakowspdlnik・

b）posiadaniucongmnieilO％udzia16wlubakqiiZamawiaiacego，

C）pelnieniu血nkqiiczbnkaorganunadzorczegolubzarzadz魂CegO・PrOkmenta・

PeInomocnikaZamawlaJaCegO・

d）pozostajewzwiazkumalZehskim，WStOSunkupokrewiehstwalubpowinowactwa

wliniiprostq，POkrewiehstwadruglegO StOPnlalub powinowactwadruglegO

stopnlaWliniibocznejlub w stosunkuprzysposobienia，OPiekilub kun競eli

zosobamiupowa血ionymidozaclaganiazobowiazahwimieniuZamawlaJaCegO

lub osobamiwykon朋Cymiwimieniu ZamawlaJaCegO CZymOScizwlaZane

zprzygotowaniemlPrZePrOWadzeniemprocedurywybon「wykonawcy・

3．10Wykonawce，ktdrypowo匝CslenaZaSObypodmiotutrzeclegOlubkt6ryzamierza

powierzyc wykonanie czescI Zamdwienia podwykonawcom nie przedlozyl

oswiadczenia，O ktdrym mowa w pkt7）l nini函ZegO Zaproszenia w cz肇Ci

dotyczacかychpodmiotdw・

4．WtokubadaniaiocenyofertZamawlaJaCyWPlerWSZdkolejnoScidokonarankingu

zlo20nyChofertnapodstawiekryteri6wocenyofもrtanastepniedokonabadaniao氏rty

naikorzystnlqSZei・W przypadku gdy oferta naikorzystnlgSZa bedzie podlegata

odrzuceniu，PrOCeSbadaniaofertzostanieprzeprowadzonywstosunkudokoleineio帥y

Wrankingu・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，．′

5．Wtokubadaniaiocenyo危rtZamawlaJaCymOZeZada60dWykonawcdwwyJaSnlen

dotyczacych treScizlo20nyCh ofert jak rdwnieZ negoqowaC treSCiceny ofert

zzachowaniemzasadprzqrzystoSciorazuczciwegotraktowaniaWykonawc6W・

6．Zamawl弼CyPOPraWiwtekScieofertyoczywisteomylkipisarskieioczywisteomylki

rachunkowe，ZuWZglednieniemkonsekwenqlraChunkowychdokonanychpoprawekoraz

ime omyIki polegaJaCe na niezgodnoSci oferty z wymaganiami Zaproszenia・

nlePOWOdLmceistotnychzmianwtreScioferty，niezwloczniezawiadamiaiac otym

Wykonawce，ktdregoo氏rtazostalapoprawiona・，．

7．Zamawl明CymOzeodrzuci60f叫，WSZCZegdlnoscl，JeZelizostalazlozonapouplywie

teminuskladaniaofert言estniezgodnazwymaganiamiZaproszenia，ZaWieraraZaco

niskacenebadZzaistnlqalmeuZaSadnione okolicznoscIPOWOd函Ce言えjest ona

niezgodnazobowlaZ朋CymlPrZePISami・

8．Zamawl碑y uniewaZni nlnlgSZe POStePOWanie o udzielenie zam6wienia

wszczegdlnoSciwprzypadku，jeZeli：

8．1．niezostaniezlozonazadnaofertalubwszystkiezlo20neOfertyzostanaodrzucone・

8．2．cena najkorzystnlqSZqI Oferty przekracza kwote，kt6ra Zamawl劉aCy mOZe

przeznaczycnas宜nansowaniezamdwienia・

8．3．zaistnl的ImeuZaSadnioneokolicznoSciskutkLhceniewa如OSciaUmowy・

9．Zamawl的CyZaWiadamiardwnoczeSniewszystkichWykonawc6W，ktdrzyzlozylioftrty

o rozstrzygnleClu POStePOWania podajac uzasadnienie fal吋CZne dokonanego

rozstrzygnleCla・

10．ZamawlaJaCyZamieszczaniezwlocznienaswq南StrOnieBiuletynuInfbmadiiPublicznqI
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infbma（涙o udzieleniu zamdwienia，POd祖ac nazwe（丘rme）alboimiei nazwisko

POdmiotu，Z ktdrym zawart umowe o wykonanie zam6wiema，alboinfbmaqe

Onieudzieleniutegozalndwienia．

6）Opiswarunk6wpodmiotowychudziaIuwpostepowaniu：

1．WykonawcamoZe wcelupotwierdzeniaspehianiawarunk6wudzia山wpostepowaniu

POlegaCnazdolnoSciachtechnicznychlubzawodowychimychpodmiotdw，niezaleZnieod

Charakteruprawnegolacz脅CyChgoznimstosunkdwprawnych．

2．Brak spehienia warunk6w oDisanvch ponizej skutkowal bedzie wvkluczeniem

WvkonawcvzninieiszegoDOStet）OWaniaoudzieleniezamdwieniapubHcznego．Oferte

Wvkonawcvwvkluczonegouznajesiezaodrzucona．

3．Warunkiudzialuwpostepowaniu：

O udzielenie Zamdwienia moga sle ubiegaC Wykonawcy，ktdrzy spehi…南nastepLUaCe

waruhki：

呈上Posiadaia niezbedna wiedzeidoSwiadczenie tzn．w okresie oste山高ch31at przed

upbwem teminu skladaniaofert o udzielenie zamdwienia，ajeZeliokres prowadzenia

dzialalnoScijest krdtszy－Wtym Okresie－Wykonalidwa zamdwienia（dwa odrebne

kontrakty），ObeimLtiace swoim zakresem Swiadczenia ushg szkoleniowych z zakresu

PrOgramuBlender．

Na potwierdzenie spehiania powyzszego wanmku nalezy przedstawiC wykaz

PrZePrOWadzonychszkolehzww．tematuzzakresemliczbowymzewskazaniemteminu

ipodmiotu，narZeCZktdregobyIywkonywaneszkolenia．

12．DvsDOnuia osobamizdolnvmido realizacjizamdwieniao．trenerem posiadz南Cym

doSwiadczeniewprowadzeniuszkolehminimum51emie，OraZ WWymlarZeminimum20

godzinszkoleniowychztematykistanowiac句PrZedmiotzamdwienia，

NapoSwiadczeniewarunkunalezyprzedstawi Wykazprzeprowadzonychszkolehprzez

OSObededykowan脅dorealizaqiiszkoleniazw・tematuiwymaganymzahesieliczbowym

ZeWSkazaI五emteminu，1iczbygodzinipodmiotu，narZeCZktdregobylywykonywane

szkolenia．

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

POtWierdzeniaspehieniawarunk6wudziamwpostepowaniuorazbrakupodstawdo
Wykluczenia：

1・WcelupotwierdzeniabrakupodstawdowykluczeniazpostepowaniawokolicznoSciach，

Oktdrychmowawust・5）pkt3Zaproszenia・WykonaycamusidolaczyCdoo鮎y

OSwiadczenieWykonawcyobrakupodstawdowykluczenlaWedlugwzorustanowiacego

Zalaczniknr3doZaDrOSZenia

2・OSwiadczenieoprzynale血OScialbobrakuprzynaleZnoScidogrupykapitalowejskladane

jestwtI℃Scifbmularzaoferty・Wprzypadkustwierdzeniaprzezzamawiajacegowtoku

badaniaofertprzynale九〇SciWkonawc6wdoteisamggruPykapitalowql，Wykonawca，

na wezwanie zamawl劉aCegO，PrZedstawidowody wskazl凋Ce na tO，Ze powaZama

ZinnymwykonawcaTCZeStniczaCymWPrZedmiotowympostepowaniunieprowadzado

ZakIdceniakonkmenql．
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3．Wykonawca，ktdryzamierzapowlerZy WykonanieczeScizaln6wieniapodwykonawcom，

WCeluwykazaniabrakuistnieniawobecnichpodstawWykluczenia，JeStZObowiazamydo

ZIoZenia oSwiadczenia，O ktdrym mowa w punkciel powZ匂w czeSci dotyczacei

POdwykonawcdw．

4．WprzypadkuwspdlnegoubieganiasleOZamdwienieprzezwykonawcdw，OSwiadczenie

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia，O ktdrych mowa wpunkciel，

Skladakazdyzwykonawc6wwspdlnieubieg魂CyChsieozamdwienf・

5．JeZeli，W tOku postepowania，Wykonawca nie zbZy oSwiadczema，OSwiadczehlub

dokument6wniezbednychdoprzeprowadzeniapostepowania，Zlo20neOSwiadczenialub

dokumentysaniekompletne，ZaWier魂btedylubbudzawskazaneprzezZamawi萌C等O

w脅tPliwoSci，Zamawl明CyWeZWiedoichzloZenia，uZuPehienia，POPraWieniawtemmnle

przez siebiewskazanym，ChybaZemimoichzloZeniaofertawykonawcypodlegalaby

odrzuceniualbokoniecznebyIobyuniewaznieniepostepowania・

8）Infbrmacja o sposobie poroZumiewania sie Zamawiajacego zWykonawcamioraz

przekazywaniaoSwiadczehidokumentdwlatakzewskazanieos6buprawnionychdo

POrOZumiewaniaslezWykonawcami：

1・DopuszczaslemOZliwoSdporozumiewaniasiedrogaelektronicznalubprz5日mmOCylistu

poleconego，Z ZaStrZeZeniem，Ze oferta wraz z wymaganymi dokumentan血

ioSwiadczeniami musi zostaC∴zlozona elektronicznie przed uplywem tenninu

wyznaczonegodoskladaniaofert・

2．0SobauPraWnionadokontaklbwzWykonawcamijest：

－WSPraWaChproceduralnych：mgrJolantaK皿ek－G16wnySpeqjalistads・Zamdwieh

publicznych－BimOZamdwiehPublicznychAkademiiSztlkPieknychim・JanaMatei匝

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

0dponiedzialkudopiatku・

9）TerntinzYiazaniaoferta：

1．TemmZWaZaniaof垂WynOSi30dni・

2．Wykonawca samodzielnielub na wniosek Zamawiaiacego moZe przedhzyC temin

zwiazaniaofe的ZtymZeZamawiajacymoZetylkoraz，COnimniqina3dniprzed

upIwemtemlinuzwi専aofeHa・ZWdciCsiedoWykonawc6WowyraZeniezgodyna

przedhLZenietegotemmuooznaczonyokres，niedhlZszyjedmkniz60dni・

3．Biegteminuzwiazaniaofertarozpoczynasiewrazzuplywemteminudo skIadania

iotwarciaofert．

10）Opissposobuprzygotowywaniaofert：

1．KaZdy wykonawcamoze zIoZyC tylkojednaoferte narealizaCje caloSciprzedmiotu

zamdwieniawfbm五eelektronicznej（skanpodpisanejoferty）・

2．0fdrtewfbmieeIektronicznej（CZytelnyskmzpodpisemosobyupowahonejzgod専

z zasadami reprezentacji Wykonawcy）naleZy przesIaC∴na adres e－mail：

zt）のast）．krakow．01

3．DopuszczasiemoZliwoSC skladaniajednもofertyprzez dwalubwiec匂POdmiotdw・

Wtakimprzypadku，ZaPisyZaproszeniadotyczacewykonawcystosLBesieodpowiednio

dowykonawcdwwspdlnieubiegaJaCyChsieoudzieleniezam6wieniapublicznego・

4．Wymagasleabyofrtawrazzewszystkimiza互CZnikamibylapodpisanaprzezosoby
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upralmionedoreprezentowaniawykonawcy・

5．W przypadku skladania ofert przez Wykonawcbw wspdlnie ubiegaJaCyCh sie

o udzielenie zamdwienialub w sytuaqii reprezentowania wykonawcy przez

pehomocnika，dooftrtywimobyCdolaczonepeInomocnictwowfbmieoryginalulub

notarialnie poSwiadczonもkopii“Wraz z pelnomocnictwem powinien byC zloZony

dokument potwierdzajacy moZliwoSC udzielania petnomocnictwa・Petnomocnictwa

sporz軸ZOneWJeZykuobcymWykonawcaskIadawrazztlmaczeniemnaJeZykpoIski・

6．OfれawrazzestanowlaCymijejintegralnaczesczalacznikamipowimabyCsporzadzona

przez wykonawce wedIug treSci postanowieh ninlq～SZegO Zaproszenia・

Wszczeg61noSciofertawinnazawieraC：

6・1・WyPeInionyipodpisany fbrmularz oferty，kt6ry stanowizaktCznik nr2do

Zaproszenia（WyPelnionyiuzupehionylubsporzadzonyzgodniezichtreSciか

6・2・WyPehionylPOdpisanyfbrmularzのOSwiadczeniaWykonawcyか，ktbIyStanOWi

zalaczniknr3doZaproszenia（wypelnionyiuzupeInionylubsporzadzonyzgodnie

ZichtreScia）．

6．3．0ryginaIpelnomocnictwa（pelnomocnictw）lubnotarialniepoSwiadczonakopie，Oile

ofertabedziepodpisanaprzezpelnomocnika・

7．0fertamusibydnapISanaWJeZykupoIskim・

8．JeZeliWykonawcaskladajacoferte，ZaStrZegaSObieprawodonieudostepnleniaimym

uczestnikom postepowaniainfbmaql StanOWlaCyCh tajemnlCe PrZedsiebiorstwa，

wrozumieniu przepISOW OZWalczaniu nieuczciwei konkurenql，muSi to wyraZnie

wskazaC wofercie，POPrZeZ ZloZenie stosownego oSwiadczenia zawier劉aCegO Wykaz

zastrze20nyChdokumentdwIWykazanieiZzastrzeZOneinfbmaqestanowlataJemnlCe

przedsiebiorstwa・Dokumentyopatrzoneklauzula；”Dokumentzastrze20nyDwimybyd

zalaczoneもczniezoSwiadczeniem，OktdrymmowapowyeJnakohcuoferty・

9．Zalecasle，abywszystkiestronyofertyvnazzzz喧cznikamibylypodpisaneprzezosobe

（osoby）uprawnionedoskladaniaoSwiadczehwoliwimieniuwykonawcy・PrZy．CZymna

fOmularzuofertyinajegozalacznikach（oSwiadczeniach）podpisy（POdpis）wlmyby6

0PatrZOnePleCZeCia虻mowallmiemawykonawcy・

10・WszelkiepoprawkilubzmianywtekScieofertymuszabyC podpisaneprzezosobe

（osoby）podpisLhcaoferteiopatrzonedatamiichdokonania・

11．WszelkiekosztyzwlaZaneZPrZygOtOWaniemizIoZeniemofertyponosiWykonawca・

12．Wszelkieinfbmaqe stanowlaCe t劉emlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

zdnia16kwietnia1993r．o zwalczaniunieuczciw句konkmenqii（t．j・Dz・U・2019

poz．1010ze zm．），kt6re Wykonawca zastrzeZe jako tajemnice przedsiebiorstwa，

powimy zostaC zlo20ne W OSObnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem

POlecenia”ZalacznikstanowlaCytaJemnlCePrZedsiebiorstwa”・

13・Wykonawcamoze przed upIywem teminudo skIadania ofert zmieniClub wycofa6

0fertezapoSrednictwemPlatfbmyPrzetargoweiAkademiiSztukPieknychim・Jana

MateikiwKrakowie．

11）Inrbrmacje o sposobie porozumiewania sie ZamawiajaCegO z Wykonawcamioraz

PI・zekazywaniaoSwiadczehlubdokument6W：
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■韓OS曲　面黒糖鶉田園
W nini華zym postepowaniu oSwiadczenia，Wnioski，ZaWiadomieniaiimeinfbmaqe

ZamaW1割aCylWykonawcyprzekazLUa，POZaW）南tkamiprzewidzianymwtreScinini埼szego

ZaPytania，drogaelektroniczna・KaZdazestronnaZadaniedrugiei，niezwloczniepotwierdza

faktotrzymaniaoSviadczeh，Wnioskdw，ZaWiadomiehlubinfbmaql・

12）MiejsceorazterminskIadaniaiotwarciaofert：

1・Ofertewfbrmieelektronicznej（CZytelnymodnie

Z ZaSadami reDreZentaCji Wvkonawcv）nalezy przeslaC na adreS e－mail：

zD（a）asD．krakow．I）1

2・0氏rtenaleZyzlozyCwnieprzekraczaLnymterminiedodnia29grudnia2020r．do

god五ny12：00．

3・Otwarcieoftrtnastapiwdniu29grudnia2020r．ogodzinie12：15．

3・Otwarcie ofert nastepLje poprzez uzycie aplikaqjido szy缶owania oftrt dostepnei na

Platfbm五e Przetargow句idokonywanejest poprzez odszy血Owanieiotwarcie ofrt za

POmOCakluczaprywatnego．

4・OtwarcieoftrtjestJaWne，WykonawcymogauczestnlCZyCWSe篭IlOtWarCiaofert．

5・OtwarcieofertnastapiwsiedzibieZamawiajacegoprowadzacegoprzetarg－Wbudynku

AkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，31－157Krak6W，PlacJana

Matejki13，Ipietro，POk6jnrl13．

6・BezpoSrednioprzedotwarciemofertZamawiaiacypodakwote，jakazamierzaprzeznaczyC

nasHnansowaniezamdwienia．

7．Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiaiaCy ZamieSci na stronieintemetowq

https：／化ip．asp・hrakow・Pl，naktdrもudostepnionejestZ劉⊃rOSZenie，infbmacjedotyczace：

1）kwoty・jakazamierzaprzeznaczyCnas丘nansowaniezam6wie専

2）宜morazadresdwWykonawcdw，ktdrzyzloZyliofertywtemmme，

3）cenwzb20nyChofertach．

13）Opissposobuobnczeniaceny：

1．Cene oftrty nalezypodaC wzlotychpoIskichiwyliczyC napodstawieindywidualnej

kalkulaqiiuwzglednie南cpodatkiorazrabaty，OPuSty，itp・，kt6rychWykonawcazamierza

udzieli60raZWSZyStkiekosztyzwiazanezrealizaqiaumowy．

2．WofercieWykonawcawinienskalkulowaCcenedlacaloSciprzedmiotuzam6wienia，dla

kaZdejzo危rowanychczeScizaln6wienia，OraZWykazadelementyskladowecenyzgodnie

ZWymaganilmiz的cznikanrldoZaproszenia・

3・CenymuszabyCpodanei．．wyliczonewzaokragleniudodwdchn五重CPOPrZeCinl叫

（ZaSadazaokrqglenia－POmZei5naleZykohcdwkepominaC，POW Zもirewne5nalezy

ZaOkragliCwgdre）．

4・W przypadku Wykonaw？y nie bedacego p鳥山五kiem podatku VAT・Zamawiaiacy

infbmLm，izodwskazanqiCenyOferty，Zamawiajacypotracikwotestanowiacawszelkie

Swiadczenia，k6repowstanapostronieZamawlaJaCegO，WSZCZeg6lnoScinp．zaliczkena

naleZnypodatekdochodowy．

14）Opiskryteri6W，kt61ymiZamawiajaybedziesiekierowaIprzywyborzeofertywraz
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臼 叢龍。ZW。，看音譜oSpoLita Euro豊常磐
享

zpodaniemzmaczeniatychkryteri6wisposobuocenyofert：

翳諸事dp臓Wykonawcecenyofeny
brudtowPLNpodanejwfbmularzuoferty－ZataCZniknr2doZaproszenia・Oferta

otrzyma zaokraglona do dwdch miqisc po przecinkuliczbe punktdw wynik斬CyCh

zdziatania：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ100％Ⅹ100

gdzie：

p（C）＝liczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryterium一一Cenaofertybrutto’一（C）

C（min）＝na面izszacenaspoSrbdwszystkichwamychofert

C（i）＝CenaOfertybadanej

15）InfbmacjeofbrmaLnoSciach・jakiepowinnyzostaCdopeInionepowyborzeoferty

wceluzawarciaumowywsprawiezamdwieniapubLicznego：

1．PrzedpodpisaniemumowyWykonawcawinienzbzyC‥

1．1kopie umowy（－dw）okreSkl＊Cej podstawyizasady wspdlnego ubiegania sie

oudzieleniezamdwieniapublicznego－WprZypadLZiozeniaQ加かprzeZpOdnio砂

リノStepLdqcewpblnie（t・j・konsorduTrJ

1．2wykazpodwykonawcdwzzakresempowierzanychimzadah・Oileprzewiduiesieich

udzialwrealizadizambwienia・

2．WybranyWykonawcajestzobowiazanydozawarciaumowywteminieimlqSCu

wyznaczonymprzezZamawl瑚CegO・

16）Wzbrumowy－StanowiZa互CZniknr4doZaproszenia・

17）KaLIZulainfbmacyjnadotyczacadanychosobowych：

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowiezsiedzibaprzyPlacuJanaMat＊i

13，31－157Krakdw（dalei，ASPwKrakowie”）przetwarzadanezawartewofertach・dane

zn勘所Ce Sie wpublicznie dostepnychrかStraCh（KraiowyRかstr S軸OWy，Centralna

Ewiden函iInlbmaかODzia鳳noSciGospodarcz RP KJかwyRかstrKamy）wcelu

prowadzeniapostepowah o udzielenie zamdwieniapublicznego napodstawie przepISOW

ustawyzdnia29stycznia2004r．PrawozamdwiehPublicznych（tj・Dz・U・Z2019r・POZ・

1843zp62nidszymizmhanami）．WSr6dtychinlbmaqiimogapqiawiaCsiedane・ktdrena

gruncieRozporzadzeniaParlamentuEmOP華kiegoiRadyUniiEmOPeiski匂2016／679zdnia

27kwietnia2016r・WSPraWieochronyosdb丘zycznychwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

osobowychiwsprawleSWObodnegoprzeplyWtakichdanych oraz．uchyleniadyrektywy

95／46／WE（dalei：”Ogdlne RozpLm卑izenie”lub”RODO”），m明　Charakter danych

OSObowch．

WSwietlepoWyZszegoASPwKrakowieinfbmLje，Ze：

1．AdministratoremDanych（dalか，Administrator”）jestAkademiaSztukPieknychim・Jana

Matei柾wKrakowiezsiedzibaprzyPlacuJanaMatej柾13，31－157Krakdw，REGON：

000275783，Nm：675－00－07－570．

2・WsprawachzwazanychzPani／PanadanymlPrOSZekontaktowaCsiezInspektorem

Ochony Danych，kontakt pisemy za pomoca pocztyl的dycyjnej na adres

Administratora，e－mail：iodのaspkrakow．Dl．

3．Daneosobowezawartewofertachsaprzetwarzanenapodstawieart・6ust・llit・CRODO，

C．przt丸WarZanie jestniezbedne dowypehianiaobowiazkuprawnegoci軸CegOna
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獲音譜OSpoLita Euro黒糖常田

administratorze・Celemprzetwarzaniadanychosobowychjestprowadzeniepostepowah

Oudzielniezamdwieniapublicznego．

4・OdbiorcaPani／PanadanychbedaCZlonkowie koml即PrZetargOWyChiupowaZnieni

PraCOWnlCy ASP w Krakowie・a takZe podmioty uprawnione do uzyskania danych

OSObowychnapodstawieprzepISOWPraWa．

5・Pani／Panadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniaroku

nastepl掘CegO PO rOku w，ktdrym zakohczone zostalo postepowanie o udzielenie

Zamdwieniapublicznego，ZaWl南tkiemumdw，ktdrebedaPrZeChowywaneprzezokres

latlO od dnial styczniarokunastepLUaCegO PO rOkuw，ktdrymumowata zostaIa

ZaWarta．

6．PosiadaPani仲anprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubogranicz専aprzetwarzaniadanychosobowych∴WSytuaqiigdy

PrZetWarZanieodbywaslenaPOdstawieudzielonejAdministratorowIZgOdy，

C）prz誓SZeniadanych・

d）wnleSleniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WPrZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuogdlnym・

7．MaPani／panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego，gdyuznaPani／Pan言え

PrZetWarZanie danych osobowych Pani／Pana dotyczaCyCh naruszaprzepISy Ogdlnego

rozporzadzenia oochoniedanychosobowychzdnia27kwietnia2016r．

8．PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym．JestPani／

Pan zobowiazanydoichpodania，akonsekwenqanlePOdaniadanychosobowychbedzie

niemozliwoS60CenyO氏rtizawarciaumowy．

9．DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypro宜lowaniu・

10．Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaC danych osobowych do pahstwa

trzeclegOluborganizaqlmiedzynarodowg・

11．ASPwKrakowiedokladawszelkichstarah，abyzapewniCwszelkieSrodki魚zycznq，

techniczne110rganizacyInq OChronydanychosobowychprzedichprzypadkowymczy

umySlnymzniszczeniem，PrZyPadkowautrata，Zmiana，nieuprawnionymLUaWnieniem，

wykorzystaniemczydostepem，ZgOdniezewszystkimiobowiaz朋CymlPrZePISami・

18）ZaIaCznikidoZAPROSZENIA：

Za互czniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia・

Zalaczniknr2－Fomularzoferty・

ZaIaczniknr3－03wiadczeniaWykonawcy・

Zalaczniknr4－Wzdrumowy・

ZATWIERDZAM：

油日言旧誼津守親
日日　　）　‾上l白

日日日i　†

（lI　∵吉日）rl

日用

！日　吉出1享：当直　）
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