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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465351-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Gry edukacyjne
2021/S 179-465351

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jasińska
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

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://platrormazakupowa.pl/pn/cogiteon
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM ELEMENTÓW ARANŻACJI 
PRZESTRZENI AKADEMII DZIECI W MAŁOPOLSKIM CENTRUM NAUKI COGITEON
Numer referencyjny: MCN.2.261.30.2021

II.1.2) Główny kod CPV
37524100 Gry edukacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 
scenografii oraz eksponatów (w tym: elementów zastępczych względem zmiany tematyki) w przestrzeni 
wystawienniczej oraz zaaranżowanie, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia 
przestrzeni towarzyszących: sal zajęć, magazynu podręcznego, pokoju rodzica z dzieckiem oraz sanitariatów 
dla dzieci, stanowiących przestrzeń Akademii Dzieci w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
1)Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie elementów scenograficznych i eksponatów.
2)Aranżację, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia przestrzeni towarzyszących

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 300 813.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39154000 Sprzęt wystawowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 
scenografii oraz eksponatów (w tym: elementów zastępczych względem zmiany tematyki) w przestrzeni 
wystawienniczej oraz zaaranżowanie, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia 
przestrzeni towarzyszących: sal zajęć, magazynu podręcznego, pokoju rodzica z dzieckiem oraz sanitariatów 
dla dzieci, stanowiących przestrzeń Akademii Dzieci w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
1)Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie elementów scenograficznych i eksponatów.
2)Aranżację, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie elementów wyposażenia przestrzeni towarzyszących

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: próbka fizyczna / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: próbka: projekt graficzny / Waga: 15
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 300 813.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.12.02.00-12-0144/18 pt. Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: do 15 miesięcy od podpisania umowy.
2. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wyróżnia następujące etapy w odniesieniu do każdego z 
eksponatów:
Etap I – od dnia podpisania umowy do 4 miesięcy
Etap II – do 4 miesięcy od zakończenia etapu I
Etap III - do upływu terminu określonego w pkt.1.
3. Kryteria oceny ofert szczegółowo opisano w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizował co najmniej:
a) jedną wystawę dla dzieci lub salę zabaw o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, w zakres której wchodziły 
minimum: architektura wnętrz; grafika; wykonanie, dostawa i montaż elementów scenograficznych*; instalacje 
elektryczne, w tym oświetleniowe,
oraz
b) 3 różnych eksponatów interaktywnych** (sensoryczny, multimedialny lub scenograficzny).
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia ww. warunków w ramach jednego zrealizowanego 
zamówienia.
W przypadku, gdy wymagana usługa jest częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, 
należy podać czy w ramach tej usługi zrealizowany został wymagany przez Zamawiającego zakres oraz w jakim 
dokładnie terminie.
* Elementy scenograficzne pozwalające na interakcję z użytkownikiem za pomocą dużej motoryki.
** Przez eksponat interaktywny Zamawiający rozumie urządzenie (stanowisko) edukacyjne, przy pomocy 
którego Zwiedzający samodzielnie przeprowadza doświadczenie.
Stanowisko multimedialne złożone z urządzenia wejściowego pozwalającego na interakcję z użytkownikiem (np. 
ekran dotykowy, klawiatura, zestaw przycisków lub układ mechaniczny).
Stanowisko sensoryczne pozwalające na interakcję z użytkownikiem z pomocą zmysłów: węch, słuch, dotyk 
(np. faktura, wibracje) lub propriocepcja (np. huśtanie, równoważnie).
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na 
etapie realizacji zamówienia:
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. scenografii i grafiki, która była autorem lub 
współautorem projektów elementów graficznych wykorzystanych w co najmniej jednej zrealizowanej wystawie 
dla dzieci lub sali zabaw.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2022
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon).
Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.255-257 ustawy Pzp.
II.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy oraz art. w art. 109 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Pzp.
III.Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) formularz oferty;b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);c) oświadczenie JEDZ;d) zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, e) próbki.
Wykonawca składa zgodnie z wymaganiami i w sposób określony w SWZ.
Dokumenty na potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia Wykonawcy składane będą zgodnie z pkt VII SWZ.
IV.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zastosuje 
procedurę przewidzianą w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021
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