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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Tel.:  +48 566904990
E-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.centrumnowo.kei.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.centrumnowo.kei.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna urzędu regionalnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
MODERNIZCJĘ WYSTAWY „O OBROTACH”
Numer referencyjny: CNMW.DK-A.3410.7.2019

II.1.2) Główny kod CPV
79930000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
http://www.centrumnowo.kei.pl/
http://www.centrumnowo.kei.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/myportal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


2 / 6

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wystawy „O obrotach”, zwanej dalej wystawą udostępnianej w
sposób ciągły w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy od 9 listopada 2013 roku. Wystawa składa się obecnie
z 29 stanowisk lub elementów stałej zabudowy. Modernizacja wystawy ma na celu wymianę nieaktualnych lub
przestarzałych stanowisk na nowe oraz renowację pozostałych stanowisk i przestrzeni. W ramach zamówienia
powstanie 11 nowych stanowisk, 2 nowe, samodzielne elementy aranżacji wystawy, 14 stanowisk zostanie
poddanych renowacji lub przebudowanych, a dwa stanowiska naścienne i dwa elementy stałej zabudowy
zostaną zlikwidowane. Zmodernizowana wystawa liczyć będzie 25 stanowisk edukacyjnych i zostanie
wyposażona w nowe elementy aranżacji. W ramach zamówienia Wykonawca dokona też demontażu i utylizacji
części starych stanowisk i elementów aranżacji oraz wykona prace renowacyjne przestrzeni, w której znajduje
się wystawa, a także zaprojektuje i wykona nowy panel informacyjny o wystawie i

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 972 400.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79632000
92312213
32322000
71320000
79932000
79930000
92312000
79931000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, kompleks budynków przy ul. Kościuszki 79 i Łokietka 1, wchodzących w
skład tzw. Młynów Toruńskich.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wystawy „O obrotach”, zwanej dalej wystawą udostępnianej w
sposób ciągły w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy od 9 listopada 2013 roku. Wystawa składa się obecnie
z 29 stanowisk lub elementów stałej zabudowy. Modernizacja wystawy ma na celu wymianę nieaktualnych lub
przestarzałych stanowisk na nowe oraz renowację pozostałych stanowisk i przestrzeni. W ramach zamówienia
powstanie 11 nowych stanowisk, 2 nowe, samodzielne elementy aranżacji wystawy, 14 stanowisk zostanie
poddanych renowacji lub przebudowanych, a dwa stanowiska naścienne i dwa elementy stałej zabudowy
zostaną zlikwidowane. Zmodernizowana wystawa liczyć będzie 25 stanowisk edukacyjnych i zostanie
wyposażona w nowe elementy aranżacji. W ramach zamówienia Wykonawca dokona też demontażu i utylizacji
części starych stanowisk i elementów aranżacji oraz wykona prace renowacyjne przestrzeni, w której znajduje
się wystawa, a także zaprojektuje i wykona nowy panel informacyjny o wystawie i komunikaty ekspozycyjne do
wszystkich stanowisk zmodernizowanej wystawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aranżacja wystawy / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Nowe stanowiska wystawy i samodzielne elementy aranżacji / Waga: 23
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 972 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/myportal/ adres skrytki ESP:/
MlynWiedzy/SkrytkaESP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

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:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o aktualną polisę lub inny dokument,
potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli
posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co
najmniej 1 000 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) zdolność zawodowa
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
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wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie co
najmniej dwóch wystaw odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, które łącznie
składają się co najmniej z 10 eksponatów, w tym eksponatów typu hands-on oraz eksponatów multimedialnych,
o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za wystawę odpowiadającą co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, uznaje się wystawę
interaktywną popularyzującą naukę, czyli wystawę obejmującą interaktywne stanowiska wyposażone w
multimedialne, elektroniczne, mechaniczne lub manualne urządzenia służące wspomnianej interakcji,
składającą się z co najmniej 10 eksponatów. Poprzez interaktywne stanowiska Zamawiający rozumie
stanowiska, które prezentują minimum dwa z następujących typów interaktywności:
i. Manualną: stanowisko wymagające pracy rąk;
ii. Ruchową: stanowisko wymaga ruchu całego ciała i koordynacji ruchowej;
iii. Zmysłową: stanowisko wymagające wykorzystania zmysłów (np. wzrok, dotyk węch itp.)
iv. Intelektualną: stanowisko do prawidłowego działania wykorzystuje wiedzę zwiedzających i wymaga przede
wszystkim aktywności intelektualnej.
b) Zdolność techniczna:
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia osoby, które posiadają odpowiednie
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w następującym zakresie:
1. Projektant odpowiedzialny za projekt graficzny. Posiadający doświadczenie w projektowaniu stanowisk
i aranżacji na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 8 stanowisk interaktywnych na
powierzchni nie mniejszej niż 200 m2.
2. Projektant inżynier - konstruktor odpowiedzialny za projekt techniczny stanowisk i pozostałych elementów
aranżacji. Posiadający doświadczenie w projektowaniu stanowisk na potrzeby co najmniej jednej wystawy
obejmującej minimum 8 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2.
3. Grafik komputerowy projektant odpowiedzialny za opracowywanie i wykonywanie prezentacji
multimedialnych. Posiadający minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, opracowywania i
wykonywania prezentacji multimedialnych.
4. Koordynator projektu odpowiedzialny za zarządzanie wykonaniem Zamówienia. Odpowiedzialny za
wytworzenie, montaż i uruchomienie Wystawy, posiadający minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu
przedsięwzięciami, z których co najmniej jedno obejmowało minimum 8 stanowisk.
UWAGA !
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych powyżej funkcji, jednakże jedna osoba nie może
pełnić więcej niż dwóch funkcji.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wszystkie informacje są zawarte w dokumentach zamówienia w Rozdziale XVII.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2019

www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio

