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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41378-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Gry edukacyjne
2021/S 018-041378

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-635586)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Adres pocztowy: ul. Lubelska 23
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-003
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@cogiteon.pl 
Tel.:  +48 123957063
Faks:  +48 123957060
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.malopolska.pl/mcn/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem scenografii wystawy stałej oraz 16 eksponatów 
interaktywnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
Numer referencyjny: MCN.2.261.79.2020

II.1.2) Główny kod CPV
37524100 Gry edukacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem scenografii wystawy 
stałej oraz 16 eksponatów interaktywnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Zakres 
zamówienia obejmuje wykonanie:
1) scenografii,
2) eksponatów: eksponat nr 1 S1 – ręka, Eksponat nr 2 S1– każdy inny, eksponat nr 3 S1– zmienne nastroje, 
eksponat nr 4 S2 – informacje, eksponat nr 5 S2 – wspólne budowanie, eksponat nr 6 S3 – sonda cogito, 
eksponat nr 7 S3 – labirynt, eksponat nr 8 S4 – przyroda jako inżynier, eksponat nr 9 S4 – skala miast, eksponat 
nr 10 S4 – Kraków na cebulkę, eksponat nr 11 S4 –dziki kuzyn, eksponat nr 12 S4 – plastik, eksponat nr 13 
S5 – wyobraźnia przestrzenna, eksponat nr 14 S5 – tangram, eksponat nr 15 S5 – wyobraźnia a przyszłość, 
eksponat nr 16 S5 – stworzenie świata.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635586

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizował co najmniej:
a) jedną wystawę o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2, w zakres której wchodziły minimum: architektura 
wnętrz; grafika; wykonanie, dostawa i montaż elementów scenograficznych; instalacje elektryczne, w tym 
oświetleniowe, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto,
Powinno być:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zrealizował co najmniej:
a) jedną wystawę o powierzchni nie mniejszej niż 500 m², w zakres której wchodziły minimum: architektura 
wnętrz; grafika; wykonanie, dostawa i montaż elementów scenograficznych; instalacje elektryczne, w tym 
oświetleniowe, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto,
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
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Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

27/01/2021 S18
https://ted.europa.eu/TED

3 / 3


