
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

Dostawa systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z projektorem laserowym dla Kina Rialto w Poznaniu; 38652000-0
Projektory filmowe; 48820000-2 Serwery; 38600000-1 przyrządy optyczne;

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: INTERMEDIA S.C. JOLANTA MYSZKA, PIOTR ZAKENS

1.2.) Oddział zamawiającego: Kino Rialto

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 634509023

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: os. Piastowskie, 19/22

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-148

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: intermedia@kinorialto.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kinorialto.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Wspólnicy spółki cywilnej; Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w
ramach programu „Rozwój kin”, priorytet „Cyfryzacja kin"

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00257157/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-15 11:25

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z projektorem laserowym dla Kina Rialto w Poznaniu; 38652000-0
Projektory filmowe; 48820000-2 Serwery; 38600000-1 przyrządy optyczne;

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Systemu” do kina Rialto w Poznaniu, w skład
którego wchodzi: kinowy projektor cyfrowy (zgodny ze standardem DCI) wraz z wbudowanym serwerem, odpowiednim obiektywem, i
panelem sterowania, usługa instalacji i konfiguracji sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia; 51000000-9
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego);51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych,
radiowych, dźwiękowych i wideo;80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego;80511000-9 Usługi szkolenia personelu.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-07-26 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp)
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwie dostawy, których (każdej z nich) zakres obejmował dostawę systemu projekcji kinowej, przy czym wartość każdej z
dostaw wynosiła minimum 200 000 zł. brutto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę świadczoną w ramach
jednej odrębnej umowy (zamówienia). 
UWAGA 1
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W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert,
Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania
ofert spełniają warunek.
UWAGA 2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego wyżej polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
UWAGA 3
W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano
kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (na przykładzie
wzoru udostępnionego Wykonawcy najwyżej ocenionemu), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
-Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa wyżej liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin
składania ofert;
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art.108 ust. 1 ustawy Pzp, w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający ustawę Prawo zamówień publicznych stosuje pomocniczo; Adres strony internetowej prowadzonego
postępowania: www.kinorialto.poznan.pl/o-kinie/przetarg Odbiorcą dostawy jest Kino Rialto, ul. Dąbrowskiego 38; 60-843
Poznań; oferta zaadresowana powinna zostać na adres:
Intermedia s.c. Jolanta Myszka Piotr Zakens ul. Norwida 15/95; 60-867 Poznań. Zamawiający dopuszcza osobiste złożenie
ofert w dniu 26.07.2022 w godzinach 9:00-10:00 w biurze kina Rialto, przy ul. Dąbrowskiego 38, Poznań. Otwarcie
złożonych ofert nastąpi w dniu 26.07.2022 r. o godzinie 1030, w siedzibie kina Rialto przy ulicy Dąbrowskiego 38 w
Poznaniu. Kryteria wyboru oferty: Cena C 60%; Czas reakcji serwisowej CRS 5%; Termin gwarancji projektora TG 10%;
Żywotność źródła światła projektora ŻS 10%; Termin dostawy (TD) 15%. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony
prawnej przewidzianej w PZP a w szczególności prawo odwołania się do Krajowej Izby Odwoławczej . Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują: a) pisemnie za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem
posłańca na adres: Intermedia s.c. ul. Norwida 15/95; 60-867 Poznań, lub b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-
mail): intermedia@kinorialto.poznan.pl; Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządza się w
postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się w oryginale; Podmiotowe środki dowodowe (o
których mowa w rozdz. VII SWZ wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415.), sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym
podpisem oraz przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
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