PRZETARG OTWARTY
na świadczenie usługi obejmującej rejestrację telewizyjną i transmisję do Internetu koncertów i przesłuchań
podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego
w dniach 8-23 października 2016 r.

postępowanie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 4d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity z 2015r. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z p. zmianami )
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1. Ustalenia ogólne
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 4d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zmianami)
Przedmiotem zamówienia jest usługa objęta kodami CPV:
92221000-6 Usługi produkcji telewizyjnej
64228000-0 Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego
64228100-1 Usługi transmisji sygnału telewizyjnego

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zamawiającym jest:
Nazwa:

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego

Adres zamawiającego:

ul. Świętosławska 7
61-840 Poznań, woj. wielkopolskie,

Numer telefonu:

+ 48 61 852 26 42

Strona internetowej

www.wieniawski.pl

Adres emaliowy:

ewa@wieniawski.pl

Godziny urzędowania

od 9.00 do 15.00.

Zasady i formy komunikacji
Wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z powyżej podanymi informacjami.
Osoba uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących
treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:
Pani Ewa Mikołajczak – numer telefonu 61 852 26 42 / adres emaliowy ewa@wieniawski.pl
od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 9.00 a 15.00. W przypadku przekazywania oświadczeń i
dokumentów uprawnionymi do odbioru są pracownicy Biura zamawiającego.

3. Podstawy prawne mające zastosowanie przy przygotowaniu i opracowaniu zaproszenia:

1) art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 4d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity
z 2015r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zmianami).

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity z dnia 13 lutego 2016 roku Dz.U. z
2016 poz. 380 z p. zmianami).
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3)

Przepisy odnoszące się do określenia przedmiotu zamówienia wskazane w dokumentacjach opisujących
przedmiot zamówienia publicznego.

3.2 W przypadkach nieopisanych szczegółowo w niniejszym zaproszeniu stosuje się właściwe przepisy ww.
ustawy - Kodeks cywilny.

4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej rejestrację telewizyjną i transmisję do
Internetu koncertów i przesłuchań podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka
Wieniawskiego w dniach 8-23 października 2016r.

4.2 Miejsce realizacji: Aula UAM w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1
4.3 Wykonawcy mają zagwarantowaną dostępność obiektu do instalacji/demontażu od dnia 07 października
2016 od godziny 22:00 do dnia 23 października 2016 do godziny 23:30.

4.4 Pełen harmonogram konkursu znajduje się na stronach Zamawiającego: http://www.wieniawskicompetition.com/konkurs-skrzypcowy/etapy/

4.5 Harmonogram obejmuje około 80h wydarzeń konkursowych, które objęte są niniejszą usługą.
4.6 Sygnał audiowizualny do rejestracji i transmisji udostępnia producent realizacji telewizyjnej w standardzie
HD-SDI (z zaembedowanym audio mix 2.0)

4.7 Zapasowy sygnał audio (mix 2.0) udostępnia producent ścieżki dźwiękowej. Wykonawca musi mieć
możliwość jego odebrania w standardzie analogowym, cyfrowym i z wykorzystaniem interfejsu DANTE.

4.8 Zamawiający zapewnia łącze internetowe niezbędne do dosyłu przekazu (w jakości HD) na potrzeby jego
dystrybucji. Po stronie Wykonawcy pozostaje dystrybucja przekazu do odbiorców

4.9 Zamawiający zapewnia zgody dysponentów praw autorskich, wymagane do realizacji zamówienia przez
Wykonawcę.

4.10

Ze względu na ograniczenia lokalowe obiektu, Wykonawca zrealizuje przedmiotu umowy z

wykorzystaniem Wozu telewizyjnego zapewnionego przez Wykonawcę, umożliwiającego przygotowanie
sygnału do rejestracji, jego rejestrację i postprodukcję oraz emisję / transmisję w Internecie. Wykonawca
zapewni odbiór sygnałów na terenie obiektu, ich przesył do wozu telewizyjnego oraz przetwarzanie, emisję
i rejestrację w technologii HD.

4.11

Wykonawca przygotuje do rejestracji i dokona rejestracji udostępnionych sygnałów w następujący

sposób:
a.

sygnał wizyjny FullHD (1920x1080)

b.

sygnał audio mix 2.0 - oryginalny otrzymany od producenta realizacji telewizyjnej

c.

sygnał audio mix 2.0 - oryginalny otrzymany od producenta ścieżki dźwiękowej (jako zapasowy)
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d.

sygnał audio 2.0 binauralny - pochodzący z mikrofonu binauralnego. Wykonawca zapewni i
zainstaluje rozwiązanie do binauralnej akwizycji dźwięku na sali koncertowej i zapewni dosył
sygnału do rejestracji

e.

sygnał audio 5.1 - pochodzący z mikrofonu. Wykonawca zapewni i zainstaluje odpowiedni
mikrofon na Sali koncertowej oraz zapewni dosył sygnału do rejestracji w formie plików
audiowizualnych z wielokanałową ścieżką dźwiękową, zapisanych w standardzie produkcyjnym
(broadcastowym), w jakości FullHD.

4.12

Wykonawca dokona archiwizacji zarejestrowanych plików.

4.13

Wykonawca

zrealizuje

transmisję

Internetową

koncertów

oraz

przesłuchań,

zgodnie

z

harmonogramem konkursu, z wykorzystaniem platformy youTube (na koncie Zamawiającego) oraz własnej
platformy do dystrybucji i udostępniania treści audiowizualnych w Internecie, zapewniającej dystrybucję
treści z wykorzystaniem rozwiązania CDN do co najmniej 5.000 jednoczesnych odbiorców w jakości HD.
Odtwarzanie treści z wykorzystaniem technologii HTML5.

4.14

Wykonawca zapewni kodowanie sygnałów audiowizualnych na żywo i ich udostępnienie do dystrybucji

w następujący sposób:
a.

na platformę youTube, zgodnie z wymaganiami technicznymi platformy, z wykorzystaniem
sprzętowego enkodera sygnału, dosył sygnału min. 4,5 Mbps (video FullHD, audio 2.0),

b.

na platformę Wykonawcy, o parametrach co najmniej:
i. video 720p / 540p / 360p + audio mix 2.0
ii. video 720p / 540p / 360p + audio 2.0 binauralny oraz zarządzanie emisją zgodnie z
harmonogramem wydarzeń konkursowych

4.15

Wykonawca zapewni monitorowanie parametrów sygnałów otrzymywanych od producenta realizacji

telewizyjnej oraz producenta ścieżki dźwiękowej.

4.16

Wykonawca zapewni nadzór nad kodowaniem i rejestracją treści oraz możliwość zastąpienia ścieżki

dźwiękowej podstawowej na zapasową, w przypadku zaobserwowania braku sygnału audio
zaembedowanego w sygnale otrzymywanym od producenta realizacji telewizyjnej.

4.17

Wykonawca zapewni nadzór nad transmisją na własnej platformie oraz udostępnianiem na platformie

youTube.

4.18

Wykonawca udostępni Zamawiającemu odtwarzacze do osadzenia transmisji na stronach konkursu.

4.19

Wykonawca zapewni postprodukcję zarejestrowanych materiałów oraz przygotuje je do publikacji,

z podziałem na odrębne materiały z przesłuchań poszczególnych uczestników konkursu w danym etapie,
koncert inauguracyjny i Galę / Koncert Laureatów, w następujących wariantach:

4.20

a.

materiał video + audio mix 2.0

b.

materiał video + audio 2.0 binauralny

c.

materiał video + audio 5.1 w formie plików kodowanych h.264/AAC w rozdzielczości FullHD.

Treść napisów początkowych i końcowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
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4.21

Wykonawca zrealizuje publikację zarejestrowanych i opracowanych materiałów (pkt. 4.19a, 4.19b oraz

4.19c) na platformie youTube na koncie Zamawiającego oraz na własnej platformie oraz przekaże pliki
wynikowe Zamawiającemu (warianty wskazane w pkt. 4.20a, 4.20b oraz 4.20c)

4.22

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raporty przedstawiające statystyki oglądalności zrealizowanych

transmisji

4.23

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi wszelkie instalacje niezbędne do świadczenia usług oraz

pokryje koszty z tym związane.

4.24

Wymogi szczególne
a.

Zamawiający nie przewiduje zaliczek. Płatność za usługę rozliczana będzie po jej wykonaniu.

b.

W przypadku jeżeli środki, które Zamawiający przewidywał na sfinansowanie zamówienia nie
zostały mu przyznane w całości lub w części, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do
30 dni, od dnia w którym powziął wiadomość o nie przyznaniu środków. Zamawiający może
również zmniejszyć wówczas zakres umowy.

c.

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia.

d.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.

e.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

f.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

g.

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

h.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia w okresie od dnia 8 do dnia 23 października 2016r.
Miejsce realizacji: Aula UAM w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1

6. Wymagania formalne wobec wykonawców, dla każdego z zadań
1) Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazał, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej 4 (cztery) rejestracje telewizyjne i transmisje do Internetu audycji,
programów, konferencji, koncertów, festiwali (i innych podobnych), w tym jedna o wartości nie mniejszej
niż 60.000 zł..

2) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, tj. dokument potwierdzający wpis wykonawcy do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
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3) Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
Wymagania ogólne.
7.1

Wykonawca składa jedną ofertę odpowiednio na jedno lub kilka zadań, zawierającą wymagane
poniżej oświadczenia, dokumenty.

7.2

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

7.3

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

7.4

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

7.5

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

7.6

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on
zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie (pełnomocnictwo,
upoważnienie składane w oryginale).

7.7

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/ spółki cywilne):

7.8

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.


Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający
może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.


7.9

Do oferty Wykonawca składa pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum w oryginale.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy.

7.10 Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w
kopercie / opakowaniu. Strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji zawartości oferty.
Wykonawca składa:
7.11 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru Zamawiającego – załącznik Nr 1
7.12 Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
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oraz dokumenty mające na celu potwierdzenie spełnienia uprawnień Wykonawcy ubiegającego się o
zamówienie publiczne:
7.13 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.14 Wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – ZAŁĄCZNIK NR 2
W wykazie należy wykazać usługi zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 6.1 niniejszego
ogłoszenia.

8. Termin związania ofertą
Czas trwania terminu związania z ofertą wynosi – 20 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie pierwszym ogłoszenia i złożone do dnia 19 września 2016 roku godz. 10.00 i
opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób:
„Świadczenie usługi obejmującej rejestrację telewizyjną i transmisję do Internetu koncertów i przesłuchań
podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w dniach 8-23
października 2016r.„
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 września 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z
pkt. 1 ogłoszenia.
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1 Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić wszelkie wymogi odnośnie przedmiotu zamówienia opisane w
pkt. 4 ogłoszenia. Cena oferty, stała w okresie obowiązywania umowy, ma być podana w złotych
polskich. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915)
10.2 Cena ma być wyliczona jako cena netto i brutto za realizację usługi.
10.3 Obliczona przez Wykonawcę cena oferty w oparciu o ww. wytyczne powinna zawierać niezbędne dla
terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia koszty usługi tj. rejestrację telewizyjną i transmisję
do Internetu koncertów i przesłuchań podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im.
Henryka Wieniawskiego w dniach 8-23 października 2016r. zgodnie z wymogami Zamawiającego, zysk
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.
10.4 Wykonawca ewentualne upusty cen lub rabaty powinien od razu ująć w obliczeniach ceny, tak by
wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
10.5 Cena oferty, stała w okresie obowiązywania umowy, zostanie przedstawiona w formie ceny ryczałtowej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny.
10.6 Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi
wyłącznie w złotych polskich (PLN).

11. Kryteria i ich znaczenie
11.1 Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie
posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym
oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie
prawo do sprawdzenia podanych informacji.
11.2 Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty, dla każdego z zadań, spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie
najniższa cena.
11.3 KRYTERIUM CENA 100%
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem
wg wzoru:
Wartość punktowa = 100 x (Cmin/Cb)
gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cb - cena brutto oferty badanej.
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Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana oferentowi w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt.
11.4 Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o
niżej ustalone kryteria określone w niżej przedstawionych informacjach.
11.5 Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w
niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
11.6 Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

12. Zasady współpracy które będą zawarte w umowie
12.1 Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez
osobę/y wymienioną/e w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
12.2 Zamawiający nie przewiduje zaliczek. Płatność za usługę rozliczana będzie po jej wykonaniu.
12.3 W przypadku jeżeli środki które Zamawiający przewidywał na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu
przyznane w całości lub w części, Zamawiający może odstąpić odmowy w terminie do 30 dni od dnia w
którym powziął wiadomość o nie przyznaniu środków. Zamawiający może również zmniejszyć wówczas
zakres umowy.

13. WYBÓR
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w
„Informacji o wyniku postępowania”.
PRZYSTĄPIENIE DO PODPISANIA UMOWY - umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, o miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

14. Załączniki do SIWZ:
Załacznik Nr .1 Formularz ofertowy
Załacznik Nr .2 Wykazu usług.
Załacznik Nr .3 Postanowienia umowy
Z poważaniem

Bartosz Bryła
Prezes
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
................................, dnia ............................

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie ……………………..………………..
(nazwa rodzaju zamówienia)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 4d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zmianami)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pisemnego przetargu
otwartego na świadczenie usługi obejmującej rejestrację telewizyjną i transmisję do Internetu koncertów i
przesłuchań podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w dniach 8-23
października 2016r.
I. Nazwa ZAMAWIAJĄCEGO
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61-840 Poznań
II. Informacje Wykonawcy
a)

termin wykonania zamówienia: ....................................... ,

b) okres gwarancji: .......................................,
c)

warunki płatności :...................................,

III. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ADRES: ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP: ............................................................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO: ..........................................................................................

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:....................................zł.
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podatek VAT:...............................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ........................................................................................................................zł.

IV. Oświadczenia WYKONAWCY
1) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze treścią ogłoszenia oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunki umowy, zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego.
4) UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu, czyli przez okres 20 dni
od upływu terminu składania ofert.
5) OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 6 niniejszej Oferty, oferta nasza
oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są
jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6) OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje
zawarte w następujących dokumentach:
…………..............................................................................................
7) OFERTĘ niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
8) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).
9) W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o
zwracanie się do: Imię i nazwisko ........................................, tel. ....................., fax ........................email:
………………………
10) (W przypadku nie wpisania osoby kontaktowej prosimy o zwracanie się do osoby/osób podpisującej(ych) ofertę).
11) Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki zgodnie z zapisami ogłoszenia w
przedmiotowym postępowaniu:

1.



………………………………………..



………………………………………..



………………………………………..



………………………………………..



………………………………………..



………………………………………..



………………………………………..



………………………………………..



………………………………………..



……………………………………..



………………………………………..



……………………………………..

Ustanowionymi osobami do reprezentacji Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy są:
stanowisko
................................................................
imię i nazwisko

................................................................
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tel.

0 (**) ......................................................

fax.

0 (**) ......................................................

zakres

................................................................

2.
Inne informacje wykonawcy:
........................................................................................................................................................................
Miejscowość i data:........................................
Podpis/podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty
.............................................................................................
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Wykaz wykonanych usług
Ja/my niżej podpisan(y/i) ........................................
reprezentując firmę ...............................................
w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu skalania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy
następujące zamówienia:
Nazwa
zamówienia

1

Przedmiotowy zakres usług

2

Podpis/podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty

Wartość
w złotych

3

Daty wykonania/wykon
wykony
początek
(data)
4

zakończeni
e (data)
5

Odbiorca

6

.............................................
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
(pieczęć firmy)

miejscowość, data
FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY

POSTANOWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

DEFINICJE związane z przedmiotem umowy,
 Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w
niniejszym dokumencie Umowy i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część.
Podstawa prawna zawarcia umowy - pisemny przetarg otwarty na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art.
4d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 z p. zmianami).
 Przedmiot umowy - oznacza usługę obejmującej rejestrację telewizyjną i transmisję do Internetu
koncertów i przesłuchań podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka
Wieniawskiego w dniach 8-23 października 2016r. zleconą przez Zamawiającego Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.
 Wada - cecha zmniejszająca wartość, lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub jego części, ze
względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności, lub przeznaczenia, lub
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi
dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
 Umowa
 Stronami umowy są:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61 - 840 Poznań
zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:
oraz:
………………………………………………………………………………….
zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez:
Przedmiot umowy
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 Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi obejmującej rejestrację telewizyjną i transmisję do
Internetu koncertów i przesłuchań podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im.
Henryka Wieniawskiego w dniach 8-23 października 2016r.
 Szczegółowe wymogi ……………….. (zostaną wprowadzone zapisy ogłoszenia oraz oferty Wykonawcy –
stanowiące integralną treść umowy) …………………………
 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
 Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Prawa
 Określenie osób uprawnionych do reprezentowania stron i odpowiedzialnych za realizację postanowień
umowy,
Gwarancja
 Określenie warunków gwarancji na przedmiot umowy obejmujący wyspecyfikowany przez
zamawiającego zakres,
 Zakres umowy wykonywany zgodnie z potrzebami Zamawiającego na warunkach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin
 Umowa zostaje zawarta na okres realizacji postanowień umowy,
Odstąpienie
 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku,
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru.
Zmiany
 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego.
 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Płatność
 Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz należne narzuty,
zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy.
 Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, po realizacji przedmiotu umowy.
 Termin zapłaty w ciągu …………od dnia otrzymania rachunku.
 Wartość umowy w okresie jej trwania.
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Kary
 Strony ustalają następujące kary umowne:


za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10% wynagrodzenia umownego.



za przekroczenie terminów określonych umową – za każdy dzień zwłoki 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy



Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, w następujących przypadkach i
wysokościach:




w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawca odsetki ustawowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Postanowienia końcowe
 W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia
do Zamawiającego.
 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
 Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
 Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny.
 Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
 Umowa zostanie sporządzona w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.
Załączniki
 Integralną część niniejszej umowy będą stanowić:
1) formularz ofertowy wykonawcy,
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