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Polska-Toruń: Specjalne usługi projektowe 

2018/S 087-195512 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

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 na następujący adres: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195512-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-45406-6zuFyle7GXZVTE5lqyyV2i4U1X6CYUrLsY5R95twKFpdm6yBX4fAkd8s1eWpmV0fMdw5qpfuXlklQB6CgzXJb8-Jj71zxYb8yr3Jb9EA1SRT8-kzzzf0wzi2yRUhYnewZt69ztt1Aq86WblTG1U0l19HplG#id1-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195512-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-45406-6zuFyle7GXZVTE5lqyyV2i4U1X6CYUrLsY5R95twKFpdm6yBX4fAkd8s1eWpmV0fMdw5qpfuXlklQB6CgzXJb8-Jj71zxYb8yr3Jb9EA1SRT8-kzzzf0wzi2yRUhYnewZt69ztt1Aq86WblTG1U0l19HplG#id2-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195512-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-45406-6zuFyle7GXZVTE5lqyyV2i4U1X6CYUrLsY5R95twKFpdm6yBX4fAkd8s1eWpmV0fMdw5qpfuXlklQB6CgzXJb8-Jj71zxYb8yr3Jb9EA1SRT8-kzzzf0wzi2yRUhYnewZt69ztt1Aq86WblTG1U0l19HplG#id3-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195512-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-45406-6zuFyle7GXZVTE5lqyyV2i4U1X6CYUrLsY5R95twKFpdm6yBX4fAkd8s1eWpmV0fMdw5qpfuXlklQB6CgzXJb8-Jj71zxYb8yr3Jb9EA1SRT8-kzzzf0wzi2yRUhYnewZt69ztt1Aq86WblTG1U0l19HplG#id4-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195512-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-45406-6zuFyle7GXZVTE5lqyyV2i4U1X6CYUrLsY5R95twKFpdm6yBX4fAkd8s1eWpmV0fMdw5qpfuXlklQB6CgzXJb8-Jj71zxYb8yr3Jb9EA1SRT8-kzzzf0wzi2yRUhYnewZt69ztt1Aq86WblTG1U0l19HplG#id5-VI.
mailto:centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl?subject=TED
http://www.centrumnowo.kei.pl/
http://www.centrumnowo.kei.pl/
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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.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: 

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy dla nastolatków Ścieżki dorastania wraz z zaaranżowaniem 

przestrzeni wystawienniczej 

Numer referencyjny: CNMW.DK-A.3410.3.2018 

II.1.2)Główny kod CPV 

79930000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Usługi 

II.1.4)Krótki opis: 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma zaprojektować, wykonać i dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego wystawę „Ścieżki dorastania” składającą się z 31 eksponatów oraz odpowiednio 

zaaranżować jej przestrzeń. Wystawa umiejscowiona zostanie na parterze oraz pierwszej kondygnacji 

adaptowanego budynku w czterech salach o łącznej powierzchni 458,32 m2. Na wystawę złoży się 31 

stanowisk, które wejdą w skład trzech ścieżek tematycznych. Znajdą się wśród nich zarówno 

eksponaty wspólne dla dwóch lub trzech ścieżek i jak i eksponaty należące do jednej z nich. 

mailto:centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl?subject=TED
http://www.centrumnowo.kei.pl/
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Zwiedzający będzie mógł korzystać ze stanowisk zarówno indywidualnie jak i w grupie, dokonując 

wyboru ścieżki lub zwiedzając wystawę w sposób dowolny. Stanowiska zostaną w większości 

zaopatrzone z multimedia i nowe technologie, które umożliwią wielopoziomowe zwiedzanie. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

Wartość bez VAT: 3 246 115.96 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: 

Teoretyczną podstawą planowanej wystawy/ekspozycji jest wykształcona na gruncie antropologii 

kulturowej koncepcja enkulturacji. Zakłada ona, że człowiek w okresie dzieciństwa i młodości 

poddawany jest różnego rodzaju doświadczeniom, w wyniku których przejmuje on obowiązujące w 

danym społeczeństwie wzorce, normy i wartości kulturowe oraz staje się jego integralnym i 

pełnoprawnym członkiem. Na enkulturację składają się przy tym trzy rodzaje doświadczeń: 
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obserwacje zachowań starszych członków społeczeństwa, udzielane przez tych ostatnich jawne 

instrukcje, wreszcie samodzielne próby naśladowania i eksperymentowania w obrębie poznanych 

wzorców kulturowych. Jest to proces złożony i w znacznej mierze nieuświadamiany, który w 

dzisiejszym świecie ulega szczególnemu skomplikowaniu, ponieważ w warunkach pluralizmu 

kulturowego i globalizacji mamy do czynienia z równoległym funkcjonowaniem rożnych – często 

sprzecznych – norm i wartości. Sytuacja taka sprawia, że końcowy etap procesu enkulturacji, 

przypadający na okres dojrzewania, związany jest z wieloma napięciami i konfliktami. Młodzi ludzie 

zaczynają bowiem uświadamiać sobie, a zarazem często kwestionować, kulturowe uwarunkowania, 

w jakich są kształtowani, a z drugiej strony chcą – ale zarazem także muszą – dokonywać 

samodzielnych wyborów w zakresie własnych sposobów partycypacji w życiu społecznym i w 

kulturze. 

I. Ścieżka społeczno-kulturowa: 

Stanowiska składające się na tę ścieżkę zwiedzania wprowadzą odbiorcę w kontekst zagadnień 

związanych z procesem enkulturacji - społeczno-kulturowego dorastania jednostki. Dorastanie 

zostanie pokazane jako proces samouświadomienia poprzez zrozumienie społecznych wzorców 

zachowań związanych m.in. z płcią kulturową, zrozumienie roli jaką ma budowanie poczucia własnej 

wartości i wyjątkowości, a także poszukiwanie sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez 

twórczość i doświadczenie sztuki. Zwrócona zostanie uwaga na interesujące młodych zjawiska 

związane z eksperymentowaniem z własnym ciałem, czy symbolikę rytuałów przejścia pomiędzy 

wiekiem dziecięcym i dorosłością. Podkreślona zostanie wspierająca rola najbliższego otoczenia 

młodego człowieka, jego rodziny, podczas przejścia przez okres dorastania. 

II. Ścieżka emocji: 

Stanowiska tej ścieżki pozwolą młodym ludziom nauczyć się rozpoznawać emocje, właściwie je 

nazywać, rozładowywać i wyrażać. Dzięki temu możliwa będzie akceptacja przez nich skrajnych 

często emocji wieku dojrzewania. Młody człowiek, zamiast koncentrować się na „standardowych” 

problemach dorastania, zyska możliwość poświęcenia większej uwagi swojej aktywności 

intelektualnej i kulturalnej czy eksperymentom w dziedzinie sztuki. 

III. Ścieżka dojrzewania: 

Stanowiska tej ścieżki zaspokoją naturalną ciekawość okresu dojrzewania związaną z biologiczną 

sferą życia człowieka w sposób delikatny. Dzięki żartobliwym eksponatom pozwoli nabrać dystansu 

do problemów dojrzewania fizjologicznego i spojrzeć na nie z boku. 

Różnorodna tematyka stanowisk, niezależnie od pogrupowania ich w ścieżki tematyczne służące do 

zwiedzania indywidulanego i grupowego, pozwoli na realizację lekcji wychowawczych, czy lekcji 

wychowania do życia w rodzinie, zarówno zaproponowanych przez Centrum jak i lekcji 

prowadzonych przez nauczycieli-opiekunów grup szkolnych. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 



5 
 

 
 

Kryterium jakości - Nazwa: Aranżacja / Waga: 14 

Kryterium jakości - Nazwa: Stanowiska Wystawy / Waga: 26 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 3 246 115.96 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Koniec: 22/11/2019 

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: tak 

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1028/16-00 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym, że 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 

należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w Rozdziale VII SIWZ. 

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 
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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 złożoną przez Wykonawcę 

informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz 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 środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek w 

wysokości min. 500 000,00 PLN oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia 

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 

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do 

wykonania 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 

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) 
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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: 08/06/2018 

Czas lokalny: 11:00 

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: 08/06/2018 

Czas lokalny: 11:10 

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 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 
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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 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

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 

ul. 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: 

03/05/2018 
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