WARUNKI PRZETARGU

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie usługi w postaci stworzenie autorskich koncepcji
artystycznych oraz realizacja spektakli artystycznych na podstawie koncepcji w trakcie edycji
standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania Zamku Książ, które stanowią stałą
ofertę kulturalno-turystyczną spółki.
2. Miejscem realizacji przedmiotu przetargu są wnętrza oraz ogrody Zamku Książ w
Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów Śląskich 1.
3. Spektakle powinny mieć profil artystyczno-rozrywkowy, odbiorcą edycji standardowych są
osoby dorosłe, zarówno turyści indywidualni jak i grupy zorganizowane, odbiorcy edycji
specjalnych są ustalani każdorazowo przez zamawiającego (np. osoby dorosłe, rodziny z
dziećmi, pary).
4. W roku 2018 Zamek Książ w Wałbrzychu zrealizował ok. 300 grup, usługa jest
realizowana przez Spółkę od 2013 r.
II. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU:
1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskich koncepcji
artystycznych oraz realizacji spektakli artystycznych na podstawie koncepcji wykonywanych
w trakcie dwóch edycji Nocnego Zwiedzania Zamku Książ tj.:
1.1 EDYCJA STANDARDOWA - zwiedzanie organizowane cyklicznie, związane
klasycznie z historią zamku i jego duchami, liczba aktorów wynosi przynajmniej 3
osoby. W przypadku, gdy wejścia grup w jednym dniu będą następować w czasie od
15 do 30 minut, Wykonawca zapewni dodatkowego aktora, a co druga edycja
standardowa będzie rozliczana jako edycja specjalna w tym dniu.
1.2 EDYCJA SPECJALNA - czyli zwiedzanie okolicznościowe np. Walentynki,
Nowy Rok, Halloween, Wielkanoc, Boże Narodzenie oraz zgodnie z motywami
tworzonymi spontanicznie przez Zamawiającego np. pożegnanie Starego Roku, ferie
zimowe, edycje dla rodzin z dziećmi, liczba aktorów wynosi przynajmniej 5 osoby.
2. Spektakle artystyczne podczas Nocnego Zwiedzania Zamku Książ tj. zwiedzania z
przewodnikiem po zmroku trasą uwzględniającą również miejsca nieudostępniane w trakcie
dziennego zwiedzania, powinny składać się z ucharakteryzowanych (stroje, makijaż,
rekwizyty) aktorów oraz dodatkowych atrakcji na trasie m.in. scenografii, dźwięków, świateł,
materiałów audiowizualnych.
3. Każda autorska koncepcja artystyczna Nocnego Zwiedzania Zamku Książ być
przedstawiona w postaci scenariusza zawierającego opis trasy, postaci, opowiadanych historii
oraz dodatkowych atrakcji przewidzianych w trakcie spektakli. W przypadku edycji
standardowych autorska koncepcja powinna być stworzono jednorazowo z możliwością

modyfikacji, gdy Zamawiający poinformuje o wyłączeniu części standardowej trasy. W
przypadku edycji specjalnych autorskie koncepcje powinny być tworzone każdorazowo
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, chyba że Zamawiający uzna, iż już stworzony
scenariusz można wykorzystać ponownie o czym poinformuje Wykonawcę.
4. Informacje dodatkowe dotyczące usługi Nocnego Zwiedzania Zamku Książ:
4.1 Przewodnik jest zapewniony przez Zamawiającego.
4.2 Czas spektaklu: ok. 45 minut (zwiedzanie trwa 90 minut).
4.3 Terminy realizacji: głównie piątki i soboty oraz święta, pojedyncze zwiedzania
odbywają się również w tygodniu (firmy, klienci zewnętrzni).
4.4 Jedna grupa Nocnego Zwiedzania liczyć maksymalnie do 35 turystów.
4.5 Liczba grup w ciągu dnia: od 1 do 12, grupy najszybciej wchodzą po sobie co 15
minut, najdłużej: 3 godziny po sobie (w zależności od dnia, trasy).
5. Szczegółowe postanowienia zawarte są w umowie realizacji usługi Nocnego Zwiedzania,
stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
III. ZOBOWIĄZANIA OFERENTA:
Szczegółowe postanowienia zawarte są w umowie realizacji usługi Nocnego Zwiedzania,
stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2

posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał w
okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 30 spektakli artystycznych o wartości
co najmniej 50.000,00 zł netto, o podobnym zakresie (tj. realizacja usługi dla grupy turystów
z ucharakteryzowanymi aktorami wraz z dodatkowymi atrakcjami) z podaniem opisu oraz
miejsca usługi, dat i wartości oraz liczbą odbiorców, a także załączą dokument lub dokumenty
potwierdzające, że wymienione powyżej usługi zostały wykonane należycie.
1.3
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Potencjał kadrowy: Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym wykonać
w/w zamówienie, w tym co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję kierownika

odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją usługi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe tj.: mającej potwierdzenie udziału w realizacji co najmniej
dziesięciu usługach artystycznych o podobnym zakresie tj. posiadający doświadczenie w
realizacja usługi dla grupy turystów z ucharakteryzowanymi aktorami wraz z dodatkowymi
atrakcjami;
1.4

dyspozycyjności

Wykonawca winien oświadczyć, że będzie w stanie zrealizować przedmiot umowy przy
zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego na 12 godzin przed realizacją usługi.
V.

WYKAZ

WYKONAWCY

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW,

JAKIE

MAJĄ

DOSTARCZYĆ

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU.

Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:
1.
Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał kadrowy, techniczny oraz
doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, złożone na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2.
2.
Wykaz zrealizowanych usług artystycznych zgodnie z warunkiem określonym w
części IV ust. 1 pkt 1.2. na Załączniku nr 3. Do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające, że wyszczególnione w nim dostawy zostały wykonane należycie, chyba że
usługi te zostały wykonane dla Zamawiającego bez uwag.
3.
Wykaz osób, które będą upoważnione do nadzorowania wykonywania usługi na druku
stanowiącym Załącznik Nr 4 wraz z informacjami na temat ich:
•
doświadczenia zgodnie z warunkiem określonym w części IV ust. 1 pkt. 1.3 pkt. Na
spełnienia tego warunku wykonawca przedstawi zdjęcia wykonanych prac przez osoby
wskazane w Załączniku nr 4, chyba że usługi te zostały wykonane dla Zamawiającego bez
uwag.
VI. TERMIN PRZETARGU:
1. Oferty należy składać w terminie do godziny 1200 w dniu 11 lutego 2019 roku w siedzibie
ogłaszającego: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów
Śląskich 1 w pokoju nr 22 (Sekretariat) osobiście lub przesłać pocztą.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 15 w dniu 11 lutego 2019 roku o
godzinie 1210. Oferenci uczestniczyć mogą w jawnej części otwarcia ofert.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.

VII. ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO:
1. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji
przedmiotu przetargu.
2. Oferta i oświadczenia oferenta sporządzone mają być według wzorów stanowiących
załączniki do warunków udziału w przetargu.
3. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom zapoznanie się z warunkami przetargu oraz z
Załącznikiem nr 5 stanowiącym wzór umowy.

VIII. WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOKUMENTY JAKIE

WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ W OFERCIE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
1.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego (potwierdzenie zapewnienia odpowiedniej jakości
realizowanego zamówienia) Wykonawca winien dołączyć do oferty koncepcję autorskiego
scenariusza standardowej edycji Nocnego Zwiedzania przedstawioną za pomocą opisu
słownego oraz zdjęć. Koncepcja scenariusza winna zawierać:
1.1 Opis słowny przewidzianych atrakcji oraz postaci z przypisaniem do miejsc na
trasie, na której będzie realizowana usługa Nocnego Zwiedzania.
1.2. Kolorowe rysunki i/lub zdjęcia, i/lub wizualizację komputerową pokazującą
propozycję – wizję Wykonawcy obejmujący zamawiany przedmiot zamówienia,
1.3
Wykaz elementów scenograficznych oraz technologicznych (m.in. sprzęt audio
i video) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia,
1.4 pokazanie spójności wizualnej i tematycznej z Zamkiem Książ oraz z dotychczas
realizowaną usługą Nocnego Zwiedzania oferowaną przez Spółkę.
2. Wykonawca w zaprezentowanej koncepcji może wykorzystać fragmenty rysunków,
ewentualnych próbek czy wizualizacji z poprzednio zrealizowanych przez siebie usług.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca sporządzi ofertę przetargową wg wzoru określonego w formularzu ofertowym
będącym Załącznikiem nr 1 (wzór oferty).
2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V i
VIII.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś
dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej
oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych ofert. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Oferta, oświadczenia, załączniki i pozostałe dokumenty sporządzone muszą być w języku
polskim, ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.
6. Formularz oferty należy wpiąć jako pierwszą stronę oferty.
7. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub na komputerze. Oferty
nieczytelne nie będą rozpatrywane.
8. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane zgodnie z zasadami
reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu
weryfikacji zasad reprezentacji wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji
stron oferty.
5.Oferta wraz z załącznikami złożona musi być w jednej zamkniętej kopercie
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości z dopiskiem
"Przetarg na usługę artystyczną podczas Nocnych Zwiedzań
nie otwierać przed godziną 1210 w dniu 11 lutego 2019 roku.
Na kopercie Wykonawca winien umieścić również swoją nazwę i adres w celu odesłania
oferty nadawcy bez jej otwierania w przypadku, gdy oferta wpłynie po terminie określonym
w ogłoszeniu.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

X. DOKUMETY JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA:
1. Formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 zawierający oferowane ceny
netto w złotych polskich, za jeden spektakl podczas edycji standardowej oraz za jeden
spektakl podczas edycji specjalnej Nocnego Zwiedzania w złotych polskich, wpisując kwotę
do dwóch miejsc po przecinku.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione musi być nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione
musi być nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inna forma spółki cywilnej zaświadczenia wymienione
w punktach 2 oraz 3 każdy z członków konsorcjum lub spółki cywilnej składa oddzielnie, a
do oferty należy dodatkowo dołączyć umowę konsorcjum lub spółki cywilnej.
5. Parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie w miejscu zaznaczonym,
wzór umowy – Załącznik nr 5 do warunków przetargu.
6. Brak jednego lub kilku załączników, dokumentów potwierdzających prawo udziału w
postępowaniu lub brak ich aktualności skutkować będą odrzuceniem oferty.

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1.
Przy wyborze najkorzystniejszej
następującymi kryteriami i ich wagą:

oferty

Zamawiający

będzie

się

kierował

•

cena oferty brutto – 60%

•

koncepcja scenariusza realizacji usługi załączona do oferty – 40% w tym:
- ocena plastyczna i jakość wizualizacji – 70%

- dopasowanie usługi – spójność wizualna i tematyczna z Zamkiem Książ
oraz z dotychczas realizowaną usługą Nocnego Zwiedzania – 30%

2.

Oferty oceniane będą w następujący sposób:
2.1

cena oferty brutto:

Cena oferty najtańszej
x 100 pkt x 0,6 x liczba punktów komisji = liczba punktów
Cena oferty badanej
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium max. 60 punktów.

2.2. koncepcja
oceny/podkryteriów:

scenariusza

usługi

załączona

do

oferty

wg

poniższej

2.1. ocena plastyczna i jakość wizualizacji:
oceniane będą: oryginalność pomysłów; atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań z
możliwościami realizacji ich na trasie; jakość strojów, charakteryzacji, elementów
scenograficznych (zawartych w opisie przedmiotu zamówienia). Koncepcja, która spełni
najwięcej przedmiotowych wymagań uzyska najwięcej punktów w tym zakresie;
Suma punktów (w skali 1-100) przyznanych przez kolejnych członków Komisji x 0,30 x 0,3 x
0,40 = liczba punktów.
Wykonawca może uzyskać w tym pod kryterium max. 28 pkt.

2.2. dopasowanie usługi – spójność wizualna i tematyczna z Zamkiem Książ oraz z
dotychczas realizowaną usługą Nocnego Zwiedzania. Koncepcja, który okaże się najbardziej
wkomponowana i dopasowana do istniejących sal, tras otrzyma największą liczbę punktów.
suma punktów (w skali 1-100) przyznanych przez kolejnych członków Komisji x 0,30 x 0.60
= liczba punktów.
Wykonawca może uzyskać w tym podkryterium max. 12 pkt.

3.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru – uzyskała największą liczbę punktów.
Przyznane punkty będą skracane do drugiego miejsca po przecinku.

XII.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

XIII. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU:
1. Informacja o wyniku przetargu zamieszczona zostanie na stronie internetowej
http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/category/przetargi/ i wywieszone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. przy ulicy Piastów Śląskich 1, 58-306
Wałbrzych.
2. Uczestnicy postępowania przetargowego powiadomieni zostaną pisemnie o wynikach
przetargu.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE O PRZETARGU:
1. Dodatkowych informacji o przetargu udziela:
Dorota Karolewska; e-mail: karolewska@ksiaz.walbrzych.pl; tel.: 693-616-459.
Marek Kwieciński; e-mail: kwiecinski@ksiaz.walbrzych.pl; tel.: 603-353-537;
2. Miejsce realizacji zamówienia można zobaczyć w dni robocze w godzinach od 1100 do 1400
po uprzednim zapowiedzeniu wizyty (przynajmniej 24 godziny wcześniej).
3. Ogłoszenie o przetargu, warunki przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony
internetowej Ogłaszającego przetarg: http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/category/przetargi/.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – Doświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Potencjał Kadrowy
Załącznik nr 5 - Umowa

