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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Drawieński Park Narodowy
Leśników 2
Drawno
73-220
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Farbotko
Tel.:  +48 957682051
E-mail: anna.farbotko@dpn.pl 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dpn.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dpn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona przyrody i gospodarka rezerwatowa

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie w Głusku ekspozycji w ramach wystawy „Wodny Świat"
Numer referencyjny: DU-4650/2017af

II.1.2) Główny kod CPV
39100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Głusku ekspozycji w ramach wystawy „Wodny Świat”. Szczegółowy
opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach
projektu pt. ”Rozwój bazy

mailto:anna.farbotko@dpn.pl
www.dpn.pl
www.dpn.pl
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w Drawieńskim Parku Narodowym do prowadzenia edukacji ekologicznej na rzecz ochrony przyrody Puszczy
Drawskiej” na podstawie umowy POIS.02.04.00-00-0010/16-00 współfinansowane przez Unię Europejską w
ramach Funduszu Spójności.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 812 380.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
39156000
39298800
32322000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkt Informacyjny w Głusku

II.2.4) Opis zamówienia:
Motywem przewodnim ekspozycji jest wydra. Pierwsza wydra stoi w wiatrołapie i zaprasza do zwiedzania
wystawy. Trasa zwiedzania oznaczona tropami wydry na podłodze.
Wiatrołap: akwaria na wprost wejścia i po lewej stronie, ekspozycja silnie oświetlona, dno wypełnione piaskiem i
żwirem, korzenie drzew, nadecznik, krasnorost, małże, różanka; przekrój przez norę wydry w toni wodnej; szara
ściana wiatrołapu do wysokości akwariów pokryta trzciną i szuwarem od strony wejścia do budynku.
Stanowiska multimedialne dotykowe:
- gry edukacyjne dotyczące wodnego świata, np. quiz wiedzy o wykorzystaniu rzeki w historii, o rybach,
zwierzętach i roślinach wodnych; rozpoznanie „pożądanego” odgłosu szumu rzeki w zestawieniu z innymi
odgłosami, np. szumu rzeki z turystami, odgłosu piły mechanicznej – komentarz wydry dlaczego tak ważna jest
cisza nad rzeką; rozpoznanie głosu zimorodka w zestawieniu z głosem puszczyka, dzięcioła – komentarz wydry
o zimorodku;
- puzzle dotykowe, np. elektrownia Kamienna, gągoły, zimorodek, włosienicznik, łosoś, tratwy na Drawie,
nagrobek ewangelicki - z odpowiednim komentarzem wydry, zwłaszcza o zagrożeniach dla gągołów i zimorodka
- konsekwencje natężonego ruchu na Drawie, zagrożeniach dla włosienicznika - zagrożenie wyrywaniem
wiosłami z dna rzecznego;
- opowieść wydry o historii hutnictwa szkła na terenie obecnego Parku;
- filmy, wydra zapowiada „Opowiem Ci o…” z możliwością doboru tematu filmu: 1. Wywiad z wydrą, która
opowiada o tym, że 700 osób dziennie przepływających Drawą to max, że ma tylko 2 minuty na zjedzenie
posiłku itp., konkluzja, że dzięki regulacjom DPN sytuacja się polepsza; 2. Opowieść owada, który trafia do
plastikowej butelki wyrzuconej przez turystę na brzeg; 3. Opowieść o gągole, któremu turyści rozbijają stadko
młodych; 4. Opowieść o tajemniczym ponorze, który ginie „nie wiadomo gdzie”.
Miejsce zabaw dla dzieci wyposażone w stoły i krzesła. Zabawy to samodzielne budowanie z drewna,
majsterkowanie, układanie drewnianych puzzli, łowienie na wędkę drewnianych ryb itp. To również miejsce dla
dorosłych służące do czytania wydawnictw czy analizowania map.Recepcja ma sprawiać wrażenie, że znajduje
się pod wodą. Lada i gabloty drewniane.
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Na podłodze w części recepcyjnej zabawa w chodzenie po wodzie (obraz z rzutnika multimedialnego).
Ekspozycja plakatów (wystawa zmienna), kolekcje plakatów zaprojektowane dla DPN, np. „Poszukiwany/
poszukiwana” (gatunki występujące w rzece Drawie ale poza Parkiem), „Zgadnij kto to” (gatunki o mylących
nazwach np. świnka, koza, marek), „Kolekcja słynnych malarzy” (plakaty naśladujące stylistykę znanych
obrazów np. Pablo Picasso).
Wystawa „Od flisaka do kajaka” ukazująca historyczne wykorzystanie wód rzeki Drawy przez dawnych
mieszkańców terenów obecnego DPN. Na wysokości wystawy „Od flisaka do kajaka” wystawę z akwariami
zwiedzamy idąc po drewnianym pomoście zbudowanym na podłodze. Na pomoście łapy wydry. Pomost imituje
kładki nad jeziorami. Do każdej ekspozycji dojście kładką.
Strefa „akwarium Jezioro Czarne” – akwarium w otworze w ścianie, charakterystyczne dla Jeziora Czarnego
podłoże wapienne (lub bez podłoża), ramienice, krasnopióry, sieje; tło akwarium turkusowe, oddające barwę
wody; akwarium wpasować w przekrój jeziora pokazujący jego poszczególne warstwy. Obok misy jeziornej
przedstawić ponor.
Strefa „rzeka Drawa” – największe akwarium; pokazać wzorcowy odcinek rzeki, najbardziej dziki i najbardziej
cenny. Nad akwarium wysoka piaszczysta skarpa z norą zimorodka.
Strefa „akwarium kaskadowe z roślinami” – umieszczone w centralnej części pomieszczenia, dno piaszczyste z
pojedynczymi kamieniami, włosienicznik, kamienie z krasnorostami; akwarium ma sprawiać wrażenie czystego,
rozświetlonego i zielonego.
Przy każdym akwarium powinna się znaleźć informacja o jego zawartości.
Symulator spływu kajakiem – turysta poznaje potencjalne zagrożenia w postaci szybkiego nurtu, wirów, drzew
przewróconych w koryto Drawy i innych podobnych niebezpieczeństw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/01/2018
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0010/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 200 pln. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia na kwotę
minimum 500 000,00 zł. Przez usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia Zamawiający
będzie uważał wykonanie ekspozycji w ramach wystawy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 17/02/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Drawieński Park Narodowy
Sala Narad, ul. Leśników 2
73-220 Drawno

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - należy
złożyć wraz z ofertą, dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenie wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
(w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp),oświadczenie wykonawcy o
braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, oświadczenie
wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, oświadczenie wykonawcy
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
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z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art.
24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2
i 17.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie
wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2017
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