
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.krasnobrod.pl 

 

Krasnobród: Promocja projektu Rozbudowa infrastrukt ury turystycznej 

w Krasnobrodzie - etap II.  

Numer ogłoszenia: 179952 - 2013; data zamieszczenia : 07.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 

7691, faks 0-84 660 7692. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Promocja projektu Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej w Krasnobrodzie - etap II.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

Promocja projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie - etap II. Przedmiotem 

zamówienia został podzielony na 9 części. Każda z części stanowi przedmiot odrębnego postępowania i 

wyboru oferty. część 1 Wykonanie skoków spadochronowych, część 2 wykonanie przelotów balonem, 

część 3 Zapewnienie zabawy na zjeżdżalni typu premium o wysokości powyżej 8 m, zapewnienie zabawy 

kulami wodnymi, zapewnienie zabawy na urządzeniach mechanicznych dla dzieci, część 4 Zapewnienie 

pojazdu do pokazu ratownictwa drogowego przez OSP Krasnobród, Zapewnienie atrakcji turystycznych z 

terenu Gminy Krasnobród lub atrakcji równoważnych zaproponowanych przez wykonawcę, ochrona 

festynu oraz koncertów obsługa medyczna, wydanie plakatu promującego festyn, część 5 Ustawienie i 

obsługa ubikacji przenośnych oraz umywalek, część 6 Wykonanie pokazu laserowego, cześć 7 Wykonanie 

podkładu muzycznego do pokazu laserowego, część 8 Wykonanie koncertów gwiazd, część 9 ustawienie 

sceny muzycznej z nagłośnieniem i obsługą.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.30.00.00-4, 79.95.20.00-2, 92.31.21.00-2, 90.60.00.00-3, 
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79.71.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 9. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 07.07.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca składając ofertę na część 8 zamówienia - Wykonanie koncertów gwiazd musi 

wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się 

kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają 

następujące wymagania: a) gwiazda festynu (1 osoba) - osoba będąca laureatem polskich lub 

zagranicznych festiwali. b) gwiazdy wieczoru (zespół co najmniej 3 osobowy) - osoby będące 

laureatami polskich lub zagranicznych festiwali oraz posiadające w swoim dorobku nie mniej niż 

4 wydane albumy. Wykonawca składając ofertę na część 7 zamówienia - Wykonanie podkładu 
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muzycznego do pokazu laserowego musi wskazać osobę, które będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem 

odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona Wykonawca, wskaże osobę, która spełnia 

następujące wymagania: zawodowy muzyk do pokazu laserowego (1 osoba) - osoba 

posiadająca wykształcenie co najmniej średnie instrumentalne lub wokalne oraz co najmniej 5-

cio letni staż pracy w zawodzie muzyka albo wokalisty. W przypadku złożenia oferty na pozostałe 

części zamówienia, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 
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przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

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.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku: a) zmiany stawki podatku 

VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokość wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej 

umowy odpowiednio dostosowana, b) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego, c) zmiany terminu realizacji imprezy przypadku niekorzystnych warunków pogodowych 

uniemożliwiających zorganizowanie imprez w terminie umownym. Zamawiający w takim przypadku może 

polecić w każdym czasie zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy a Wykonawca zobowiązany jest do 

jego wykonania. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia 

finansowe ani rzeczowe w szczególności z tytułu gotowości ani zwrot poniesionych w tym celu wydatków, 

d) w szczególności w przypadku zmiany terminu realizacji imprezy albo zdarzenia losowego 

uniemożliwiającego osobom wskazanym w ofercie wystąpienie podczas imprezy dopuszcza się zmianę 

tych osób. Zamawiający może wyrazić zgodę na taką zmianę wyłącznie w przypadku gdy kwalifikacje i 

doświadczenie zaproponowanych osób będzie odpowiadało warunkom określonym w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz siwz. (lit. d dotyczy Części 7 i 8) 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.krasnobrod.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta w 

Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; pok nr 13-sekretariat, opłata 10 zł.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.05.2013 

godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; pok nr 13-

sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  1. Zamówienie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca 

międzyregionalna działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. 2. Umowa nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-

06-043/10-00-0530 z dnia 12.10.2011 r. o dofinansowanie projektu Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej 

w Krasnobrodzie - etap II zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Krasnobród.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Wykonanie skoków spadochronowych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie skoków 

spadochronowych. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.30.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  wykonanie przelotów balonem. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonanie przelotów balonem. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.30.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zapewnienie zabawy na zjeżdżalni typu premium o wysokości powyżej 8 m, 

zapewnienie zabawy kulami wodnymi, zapewnienie zabawy na urządzeniach mechanicznych dla dzieci. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zapewnienie zabawy na 

zjeżdżalni typu premium o wysokości powyżej 8 m, zapewnienie zabawy kulami wodnymi, 

zapewnienie zabawy na urządzeniach mechanicznych dla dzieci. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.30.00.00-4, 79.95.20.00-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Zapewnienie pojazdu do pokazu ratownictwa drogowego przez OSP Krasnobród, 

Zapewnienie atrakcji turystycznych z terenu Gminy Krasnobród lub atrakcji równoważnych 

zaproponowanych przez wykonawcę, ochrona festynu oraz koncertów obsługa medyczna, wydanie plakatu 

promującego festyn. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zapewnienie pojazdu do pokazu 

ratownictwa drogowego przez OSP Krasnobród, Zapewnienie atrakcji turystycznych z terenu Gminy 

Krasnobród lub atrakcji równoważnych zaproponowanych przez wykonawcę, ochrona festynu oraz 

koncertów obsługa medyczna, wydanie plakatu promującego festyn. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.30.00.00-4, 79.95.20.00-2, 79.71.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Ustawienie i obsługa ubikacji przenośnych oraz umywalek. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ustawienie i obsługa ubikacji 

przenośnych oraz umywalek. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.60.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Wykonanie pokazu laserowego. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie pokazu laserowego. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.30.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Wykonanie podkładu muzycznego do pokazu laserowego. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie podkładu 

muzycznego do pokazu laserowego. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.30.00.00-0, 92.31.21.00-2. 
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3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Wykonanie koncertów gwiazd. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie koncertów gwiazd. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.31.21.00-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  ustawienie sceny muzycznej z nagłośnieniem i obsługą. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  ustawienie sceny muzycznej z 

nagłośnieniem i obsługą. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 92.30.00.00-4, 92.31.21.00-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 07.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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