
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

1.3.) Oddział zamawiającego: KBF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYGRANA 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-311

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d40384ed-9ad3-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00120255/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13 09:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053991/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług obsługi technicznej na potrzeby organizowanych imprez

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080740/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-271-5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 220587,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w okresie od podpisania umowy do 31
października 2022 roku - zapewnienie obsługi technicznej imprez, planów zdjęciowych organizowanych przez
Zamawiającego, poprzez zapewnienie osób wykonujących: montaże i demontaże elementów widowni, płotów, wyposażenia
sal do prób, garderób, namiotów, foyer i punktów sprzedażowych; prace w obrębie sceny i jej zaplecza (w tym prace
przygotowawcze, porządkowe, przenoszenie i rozstawianie sprzętów, wyładunki i załadunki – w tym na rzecz artystów na
podstawie riderów technicznych, zamiatanie, odkurzanie, odśnieżanie, itp.); transport sprzętów (m.in. krzesła, sprzęty
sceniczne, gaśnice, lustra, dystrybutory wody, stoły, pulpity, jackety, banery, panele i konstrukcje reklamowe, zakupy
logistyczne i inne); inne prace pomocnicze związane z organizacją i realizacją imprez, planów zdjęciowych. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

4.5.5.) Wartość części: 180081,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zapewnienie wewnętrznej obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego - zapewnienie obsługi
technicznej w ramach prac logistyczno –porządkowych zlecanych przez Zamawiającego, poprzez zapewnienie osób
wykonujących: prace przy reorganizacji przestrzeni biurowej, usługowej oraz magazynowej w budynkach i lokalach
administrowanych przez Zamawiającego, prace załadunku, transportu i wyładunku materiałów i przedmiotów do i z
budynków oraz lokali administrowanych przez Zamawiającego na terenie Krakowa oraz innych budynków wskazanych
przez zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Krakowa, prace poza obiektami zarządzanymi przez
Zamawiającego na terenie administracyjnym Województwa Małopolskiego, inne prace pomocnicze związane z
wykonywaniem prac logistyczno –porządkowych na potrzeby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 1 b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

4.5.5.) Wartość części: 40506,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 161745,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 161745,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 161745,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dawid Sikora Professional Service Work

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 679-28-80-562

7.3.3) Ulica: ul. Beskidzka 24/23

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-611

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161745,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68265,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51660,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grzegorz Gurda GW Projekt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 944-19-25-654

7.3.3) Ulica: ul. Grodzka 42/1

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-044

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51660,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ 1
Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2022 roku lub do wyczerpania kwoty
zamówienia, z zastrzeżeniem, iż zamówienie obsługi technicznej może nastąpić najpóźniej do dnia 31 października 2022 r.,
a sama impreza może odbyć się w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. W sytuacji niewyczerpania się kwoty
zamówienia przed dniem 31 października 2022 r. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji o kolejne trzy
miesiące lub do wyczerpania się kwoty zamówienia (w zależności, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej).

CZĘŚĆ 2
Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania kwoty zamówienia.
W sytuacji niewyczerpania się kwoty zamówienia przed dniem 31 grudnia 2022 r. Zamawiający dopuszcza przedłużenie
terminu realizacji o kolejne trzy miesiące lub do wyczerpania się kwoty zamówienia (w zależności, która z tych okoliczności
nastąpi wcześniej).
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