Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.kcris.pl

Kozienice: Kozienicka Strefa Kibica 2012 wraz z przygotowaniem technicznym transmisji
oraz transmisją na żywo meczy piłki nożnej Mistrzostw Europy 2012 w terminie 08.06.2012
do 07.07.2012 w Kozienicach.
Numer ogłoszenia: 145850 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu , ul. Legionów 4, 26-900
Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 48 611 72 00, faks 48 611 72 02.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcris.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kozienicka Strefa Kibica 2012 wraz z
przygotowaniem technicznym transmisji oraz transmisją na żywo meczy piłki nożnej Mistrzostw
Europy 2012 w terminie 08.06.2012 do 07.07.2012 w Kozienicach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Opis przedmiotu
zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy pn.: Kozienicka Strefa
Kibica 2012 wraz z przygotowaniem technicznym transmisji oraz transmisją na żywo meczy piłki
nożnej Mistrzostw Europy 2012 w terminie 08.06.2012 do 07.07.2012 w Kozienicach. 3.2. Zakres
zamówienia Zakres zamówienia obejmuje program artystyczno-rozrywkowy oraz logistykę i
infrastrukturę: 3.2.1. Zapewnienie telebimu o powierzchni: od 15 m2 do 20 m2 wraz z montażem i
demontażem oraz konstrukcja. Specyfikacja techniczna telebimu - wymagane minimalne parametry
techniczne telebimu: a) model: Mobilny ekran diodowy LED P16 VIRTUAL 8 b) specyfikacja
telebimu : ® format 16:9 - PANORAMA ® Rozdzielczość: 640 x 480 pixeli - virtualna ®
Rozdzielczość realna: 256 x 240 pixeli ® Rozmiar kabinetów:1024mm x 768mm ® Rozdzielczość
kabinetu:64 x 48 pixeli ® Rodzaj diody: SILAN ® Regulacja jasności:0-100, możliwość

automatycznej regulacji ® jasności ® Jasność świecenia, balans bieli:>7000cd/m2 ® Optymalny
kąt świecenia: H 90o V 30o ® Maksymalny kąt świecenia 120o V 60o ® Temperatura pracy:
Storage -40oC ~ +85oC, Working: -20oC ~ +50oC ® Odległość patrzenia: nie mniej niż 10 m i nie
więcej niż 350 m ® Zasilanie:220V ~50Hz 3.2.2. Nagłośnienie - dostosowane do terenu o
powierzchni3.500m2 , niezbędne do realizacji działań związanych z transmisja meczy
wyświetlanych na w/w telebimie wraz z montażem, demontażem oraz obsługa techniczna. 3.2.3.
Obsługa techniczna - podczas realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany
będzie zapewnić doświadczoną obsługę techniczną, odpowiedzialną za nagłośnieni, oświetlenie
oraz obsługę telebimu. 3.2.4. Uzyskanie licencji na pokaz publiczny od UEFA oraz uiszczenia
opłaty związanej z uzyskaniem wszelkich pozwoleń niezbędnych do publicznego oglądania meczy
EURO 2012 oraz praw do logo UEFA EURO 2012. 3.2.5. Budowa Kozienickiej STREFY kibica o
powierzchni 3500m ² : a) utwardzenie powierzchni o wymiarach 25 m x 35 m pod trybuny na
terenie boiska do siatkówki plażowej b) ustawienie mobilnej rozkładanej trybuny o zróżnicowanym
poziomie wysokości siedzisk (konstrukcja schodkowa) na 300 miejsc c) zabudowanie powierzchni
mogącej pomieścić do 900 widzów: - 300 miejsc - trybuny miejsca siedzące - 100 miejsc
siedzących VIP - 400 miejsc dodatkowych d) zorganizowanie i przygotowanie oferty
gastronomicznej dla przybyłych gości - sprzedaż produktów z grilla (kiełbasa, karkówka, szaszłyki,
kaszanka, warzywa) - sprzedaż lodów, słodyczy, napojów - zapewnienie miejsc siedzących z
parasolami e) zorganizowanie strefy zabaw dla dzieci: - sprzęt rekreacyjny - gry zręcznościowe: 2 x
piłkarzyki, bokser, kopacz - trampolina - mini plac zabaw dla dzieci (huśtawki, ślizgawki, drabinki)
f) zapewnienie dostępu do toalet g) rozstawienie koszy na śmiecie 3.2.6. Organizacja turnieju piłki
nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Kozienice. 3.2.7. Zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy przez licencjonowaną agencję. 3.2.8. Uzyskanie wszelkich
wymaganych prawem pozwoleń 3.2.9. Przeprowadzenie imprezy zgodnie z obowiązującymi
przepisami. 3.2.10. Wyświetlanie spotów reklamowych KCRiS na TELEBIMIE..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 26.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności: 5.1.1. Posiadają
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca w terminie realizacji zamówienia, będzie
posiadał licencję na pokaz publiczny od UEFA oraz uiści opłaty związane z
uzyskaniem wszelkich pozwoleń niezbędnych do publicznego oglądania meczy
EURO 2012, jak również prawo do logo UEFA EURO 2012 . 5.1.2. Zgodnie z art.
26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia (tj. w zakresie
warunków, o których mowa w pkt 5.1.1 powyżej) innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 5.2. W postępowaniu mogą
wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kcris.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kozienickie
Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Legionów 4, 26 - 900 Kozienice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać na adres: Kozienickie Centrum Rekreacji
i Sportu, ul. Legionów 4, 26 - 900 Kozienice, sekretariat, I-sze piętro - nie później niż do dnia
16.05. 2012 r. do godz. 12:00.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

