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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 16790-2015 z dnia 2015-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Górnicza
I.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art.
60a-60e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) o
wartości...
Termin składania ofert: 2015-02-02

Dąbrowa Górnicza: INFRASTRUKTURA OBSŁUGI MARKOWYCH
PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Numer ogłoszenia: 90182 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 16790 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie "Sztygarka", ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj.
śląskie, tel. 0-32 262 36 95, faks 0-32 261 42 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: INFRASTRUKTURA OBSŁUGI MARKOWYCH
PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w
trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 60a-60e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) o wartości zamówienia poniżej 207.000,00 EUR. II. Opis
potrzeb i wymagań Zamawiającego - zgodnie z art. 60c ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp. W ramach przedmiotu
zamówienia realizowana będzie multimedialna podziemna trasa turystyczna w Kopalni Ćwiczebnej Muzeum
Miejskiego Sztygarka w ramach projektu Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie
Górniczej. Długość podziemnej trasy turystycznej, stanowiącej zalążek tworzonego parku tematycznego wynosi
650 m. Obiekt Kopalni Ćwiczebnej Sztygarka jest jednym z niewielu autentycznych, surowych i zachowanych bez
większych naruszeń zmian. Jest zarazem wyjątkowym obiektem o charakterze dydaktycznym. Pod wieloma
względami przewyższa swoimi walorami i autentycznością inne obiekty. Zapewnienie dodatkowych atrakcji na
powierzchni Kopalni pozwoli na proces dzielenia na części większych grup zorganizowanych (np. autokarowych),
które zainteresowane byłyby zwiedzaniem obiektu. Motyw przewodni ekspozycji i zarazem wyróŜnik koncepcji, to
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ukazanie obiektu z perspektywy jej głównych użytkowników - uczniów szkoły górniczej, biorących udział w
zajęciach praktycznych. Opowieść będzie się koncentrować w okresie środkowego PRL-u, ponieważ z jednej
strony obiekt ten miał największe znaczenie w ramach swojej funkcji szkoleniowej, a z drugiej daje to największe
możliwości budowania spójnej i charakterystycznej linii wizualnej oraz wprowadzania dodatkowych interakcji z
widzami. Wystawa oprócz oczywistych nawiązań do tematyki górniczej i miejsca lokalizacji kopalni w Dąbrowy
Górniczej, będzie kładła nacisk na wątki społeczne i historyczne lat 60-tych i 70 tych XX wieku oraz
etnograficzne, ponieważ uczniowie szkoły niejednokrotnie pochodzili z terenów rolniczych i niezurbanizowanych.
Zwiedzający będą mogli doświadczyć paradoksów socjalizmu, oglądanych z perspektywy polskiej młodzieży
wkraczającej w dorosłe życie w okresie słusznie minionego ustroju. Poznają ich dążenia, problemy, zajęcia dnia
codziennego, nie tylko uwarunkowane ustrojem, ale również etapem rozwoju technologicznego świata, także w
zakresie przedmiotów codziennego użytku. Pojawią się wątki humorystyczne, głównie poprzez odtwarzane w
przestrzeni ekspozycyjnej dialogi. W warstwie wizualnej wystawa znajdzie wyraz w prezentowanych
eksponatach,w tym takŜe obiektach wielkogabarytowych (Osinobus) oraz instalacjach graficznomultimedialnych.
Instalacje i plansze muszą być odporne na warunki atmosferyczne panujące w Kopalni, gdzie średnia
temperatura powietrza wynosi około 10-11 0C, a wilgotność waha się w przedziale 80-90%. Realizacja zadania
opierać się będzie o wykonanie w oparciu o koncepcje wstępną przygotowaną przez zamawiającego koncepcji
szczegółowej zawierającej treści merytoryczne widowiska multimedialnego oraz szczegółowa specyfikacja
techniczna wraz z zaproponowanym sposobem zabezpieczenie sprzętu elektronicznego w warunkach wyrobisk
podziemnych ( stopień ochrony IP nie mniejszy niŜ IP 67). Zaakceptowaną przez zamawiającego koncepcje
szczegółową wykonawca zamówienia wdroży poprzez zakup OSINOBUSA oraz dostarczenie i zainstalowanie
sprzętu multimedialnego i efektów audio-wizyjnych oraz wykonanie widowiska multimedialnego opartego na
scenkach filmowych, dialogach i efektów audio-wizyjnych w w/w OSINOBUSIE oraz wyrobiskach Kopalni
Ćwiczebnej. W ramach realizacji projektu wykonawca po realizacji zadania i uruchomieniu systemu zobowiązany
jest do przeszkolenia pracowników Kopalni Ćwiczebnej w obsłudze zainstalowanych multimediów. Wykonawca
systemu udzieli gwarancji na zainstalowany sprzęt multimedialny w wysokości 5 lat tj. trwałości wykonanego
projektu.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu do dnia 29 .05 2015r. III. Zgodnie z art. 60 c ust. 1
pkt 1) in fine ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na swojej stronie internetowej: www.muzemdabrowa.pl ,
zamieścił dokument pn. Ogólna koncepcja uruchomienia multimedialnej podziemnej trasy turystycznej w kopalni
ćwiczebnej Muzeum Miejskiego Sztygarka w ramach realizacji projektu Infrastruktura obsługi markowych
produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej. IV. Zamawiający przewiduje, po ocenie wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zaproszeniu zakwalifikowanych Wykonawców, przeprowadzenie
maksymalnie III tur dialogu, przy czym dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby tur. Po I turze planuje się
wizytę Wykonawców uczestniczących w dialogu na terenie Kopalni Ćwiczebnej MUZEUM MIEJSKIEGO
SZTYGARKA. V. Jednocześnie informuje się, że termin realizacji zamówienie nie będzie stanowił przedmiotu
dialogu i nie podlega przedłużeniu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 91.10.00.00-2, 92.11.10.00-2, 38.60.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Dialog konkurencyjny
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 -2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Synchron-Studio Grzegorz Rudnicki, ul. Leszcze 7b/2, 42-600 Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry,
kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325203,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 398285,00
Oferta z najniższą ceną: 232455,24 / Oferta z najwyższą ceną: 650000,00
Waluta: PLN.
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