
ZP-2380-128/878/2016 Katowice, 22.04.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE 

art. 25 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją
wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni

Młodzieży – Kraków 2016
Dz. U. 2016 poz. 393.

I. Nazwa i adres podmiotu zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie.

II. Określenie celu i zakresu zamówienia:

„Zakup, dostawa, uruchomienie systemu multimedialnego na sali odpraw KMP Częstochowa
w ramach realizacji zadań związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża

Franciszka - Częstochowa 2016”

1. Szczegółowe  określenie  i  opis  przedmiotu  zamówienia:  Z  uwagi  na  konieczność
uwzględnienia  wszystkich  wymogów  zabezpieczających  potrzeby  zamawiającego  opis
przedmiotu  zamówienia  zostanie  dokonany  na  podstawie  przeprowadzonego  w  ramach
niniejszego postępowania etapu RFI - (zebranie informacji), polegającego na złożeniu przez
wykonawców  proponowanych  rozwiązań  systemowych  dla  wyposażenia  Sali
z uwzględnieniem jej parametrów oraz funkcjonalności. 

2. Na etapie  RFI  wykonawcom zostanie  udostępniona  możliwość  dokonania  wizji  obiektu
celem dostosowania proponowanego rozwiązania.  Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
złożenia  wniosku  w  ramach  tego  etapu  również  bez  udziału  w  wizji.  Na  podstawie
zgłoszonych wniosków z propozycjami rozwiązań technicznych zostanie dokonany wybór
jednego  lub  większej  ilości  rozwiązań  technicznych  odpowiadających  potrzebom
zamawiającego. 

3. Złożenie  ofert  oraz  udział  w  ewentualnych  późniejszych  etapach  będzie  przysługiwał
wszystkim  wykonawcom  bez  względu  na  złożenie  wniosku  na  etapie  RFI.  Ogłoszenie
o rozpoczęciu procedury zostanie zamieszczone na stronie BIP KWP Katowice. 

4. Opis  przedmiotu  zamówienia  zostanie  określony  na  podstawie  postępowania
opublikowanego na platformie zakupowej www.eb2b.com.pl postępowanie WTI-031/2016 

6. Każdy z etapów odbędzie się na platformie zakupowej dostępnej pod adresem:

http://slaska-policja.eb2b.com.pl/auction/auction
7. Zamawiający przewiduje wizje lokalne obiektu w dniach od 25-27.04.2016r.
8. Wszelkie  zapytania  dotyczące  postępowania  należy  kierować  za  pośrednictwem

platformy zakupowej. 



III. Czas realizacji: Czerwiec 2016r

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  zakończenia  postępowania  na  każdym jego  etapie  bez
podania przyczyny.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem winni zalogować się/zarejestrować się na
platformie zakupowej i postępować zgodnie z instrukcjami na niej zawartymi www.eb2b.com.pl
Zamawiający określi warunki udziału w postępowaniu w drugim etapie w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

VII. Informacje dodatkowe.

1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór
partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym, ani na wybór
koncesjonariusza w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
2. Postępowanie będzie przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów i oferowanych przez nich rozwiązań.


