
MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH  

ogłasza przetarg nieograniczony  

na dostawę i montaż namiotu sferycznego 

(Zp/pn/1/2012) 
 

Informację w sprawie przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w:  

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

ul. Lotników Polskich 3/1, 

tel. 81 551-82-80 

od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7.30 do godz. 15.30 

oraz na stronie internetowej http://www.muzeumsilpowietrznych.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem poczty można uzyskać po uiszczeniu wpłaty 10,00 zł 

na konto Muzeum Sił Powietrznych nr 77 1240 2858 1111 0010 3888 2204. Pisemną prośbę o specyfikację istotnych 

warunków zamówienia należy przesłać łącznie z kserokopią dowodu wpłaty. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie , ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521 Dęblin, woj. 

lubelskie, tel. 81 551 82 80, faks 81 551 82 81. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumsilpowietrznych.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż namiotu sferycznego -numer 

Zp/pn/1/2012. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem umowy jest dostawa 
namiotu sferycznego całorocznego (wodoszczelnego) przeznaczonego do organizowania wystaw okolicznościowych i 

tematycznych, wystaw eksponatów wielkogabarytowych oraz samolotów wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz 

dokonanie jego montażu. 2) Namiot zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy. 3) W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, 

na którym ma nastąpić montaż namiotu. 4) Zamawiający zapewni Wykonawcy źródło poboru energii elektrycznej i 

wody do celów realizacji przedmiotu umowy. 5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać montaż namiotu z użyciem 

własnych narzędzi i innych materiałów, które będą jak najwyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem 

atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, czy deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym. 6) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia 

montażu namiotu w sposób nie powodujący jakichkolwiek zniszczeń, czy uszkodzeń w mieniu Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac aż do chwili dokonania ich 

odbioru przez Zamawiającego, a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby, którymi się 
posługuje przy wykonywaniu prac montażowych. 7) Wykonawca po zakończeniu prac montażowych przekaże 

Zamawiającemu dokumenty wydane dla namiotu i materiałów wykorzystanych przez Wykonawcę przy realizacji 

przedmiotu umowy. 8) Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39522530-1 - 

namioty. 9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu ofertowym - w Dziale II SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.25.30-1. 

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: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

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 Do potwierdzenia: - oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o 

zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

http://www.muzeumsilpowietrznych.pl/


 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Do potwierdzenia: - oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o 

zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Do potwierdzenia: - oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o 

zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Do potwierdzenia: - oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o 

zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Do potwierdzenia: - oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o 

zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 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.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) formularz oferty; 2) wykaz czynności, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - zał. Nr 3 do 

oferty - (załącznik nie jest wymagany w przypadku wykonywania przez Wykonawcę całości zamówienia bez udziału 

podwykonawców); 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy; 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile 

prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

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.muzeumsilpowietrznych.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Lotników Polskich 3/1, 08-521 

Dęblin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 

09:00, miejsce: ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521 Dęblin. 

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 

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych przy ul. Lotników Polskich 3/1, 08-521 

Dęblin w dniu 24 października 2012 r. o godz. 10.00. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 16.10.2012 r.  

 

Data opublikowania ogłoszenia: 16.10.2012 r. 

 

 

 

 

 
 p.o. DYREKTORA  

Muzeum Sił Powietrznych 

 

dr inż. Andrzej SZMANIA  

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.R.  tel.: (81) 551 88 00 

 


