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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236495-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2018/S 103-236495

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Osoba do kontaktów: Witold Głębowicz, Warszawa
00-495, Polska. Tel.:  +48 226295271. Faks:  +48 226285843. E-mail: wglebowicz@muzeumwp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.4.2018, 2018/S 082-185649)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:79950000, 71220000, 71314100, 71321000, 72212500, 72212520, 72212783, 79530000, 79800000, 79822500,
92312000, 92312210, 32322000, 32417000, 39150000, 39154000, 48780000
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi elektryczne
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
Usługi drukowania i powiązane
Usługi projektów graficznych
Usługi artystyczne
Usługi świadczone przez autorów
Urządzenia multimedialne
Sieci multimedialne
Różne meble i wyposażenie
Sprzęt wystawowy
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe
(...)
11. W celu uzyskania przez Wykonawcę punktów w kryterium oceny ofert „jakość przedstawionych próbek”, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia następujących próbek:
1)projektu grafiki wielkoformatowej w formie cyfrowej w formacie TIFF bez kompresji LZW na nośniku CD poświęconej
konstrukcji czołgu T-34 o wym. 200 cm x 200 cm w skali 1:1 w formie artystycznego kolażu;
2)filmowej relacji z projekcji videomappingu na makietę pojazdu w wersji cyfrowej, plik w formacie MPG4, kodek H264, na
nośniku CD z projekcji videomappingu na makietę pojazdu;
3)artykułu 1 800 znaków ze spacjami pt.: Działo samobieżne STUG IV charakterystyka konstrukcji i zastosowanie bojowe
oraz historia wydobycia pojazdu będącego własnością Muzeum Wojska Polskiego – oddział Muzeum Broni Pancernej w
Poznaniu, w formie cyfrowej, plik w formacie doc. lub PDF, na nośniku CD.
(...)
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30. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści: „Oferta na zaprojektowanie oraz wykonanie
ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach realizacji
inwestycji pn. Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej.
Nie otwierać do dnia 7.6.2018 r. do godz. 12:15”.
(...)
63. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 7.6.2018 r. do godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3
w Warszawie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.6.2018 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
7.6.2018 (12:15)
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe
(...)
11. W celu uzyskania przez Wykonawcę punktów w kryterium oceny ofert „jakość przedstawionych próbek”, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia następujących próbek:
1) projektu grafiki wielkoformatowej w formie cyfrowej w formacie TIFF bez kompresji LZW na nośniku CD poświęconej
konstrukcji czołgu T-34 o wym. 200 cm x 200 cm w skali 1:1 w formie artystycznego kolażu;
2) filmowej relacji z projekcji videomappingu na makietę pojazdu w wersji cyfrowej (Projekcja videomappingu
powinna obejmować pełne mapowanie bryły makiety pojazdu imitujące wygląd rzeczywisty nadwozia oraz elementów
wyposażenia. Z uwzględnieniem animacyjnych zmian kolorystyki karoserii), plik w formacie MPG4, kodek H264, na
nośniku CD z projekcji videomappingu na makietę pojazdu;
3) artykułu 1 800 znaków ze spacjami pt.: Działo samobieżne STUG IV charakterystyka konstrukcji i zastosowanie
bojowe oraz historia wydobycia pojazdu będącego własnością Muzeum Wojska Polskiego – oddział Muzeum Broni
Pancernej w Poznaniu, w formie cyfrowej, plik w formacie doc. lub PDF, na nośniku CD.
(...)
30. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub
nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści: „Oferta na zaprojektowanie oraz
wykonanie ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach
realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni
Pancernej.Nie otwierać do dnia 14.6.2018 r. do godz. 12:15”.
(...)
63. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 14.6.2018 r. do godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich
3 w Warszawie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.6.2018 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
14.6.2018 (12:15)


