Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014862/01 z dnia 2021-03-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa eksponatu Model sieci neuronowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 596 41 11
1.5.8.) Numer faksu: 22 596 41 13
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.kopernik.org.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucje kultury wpisane do RIK
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kulturalna
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:

Dostawa eksponatu Model sieci neuronowej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61028fbb-65f6-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014862/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 11:14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002438/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa eksponatu "Model sieci neuronowej".
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz
upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o
partnerstwie, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i
Centrum Nauki Kopernik.
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 2 ustawy
3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 2 ustawyDostawa może być świadczona tylko
przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej
lub artystycznej. PanGenerator to kolektyw artystyczny tworzący w obszarze nowych mediów.
Grupa realizuje unikalne projekty eksplorujące nowe sposoby twórczej ekspresji i interakcji z
publicznością. Ich prace charakteryzują się mieszaniem sfery cyfrowej z fizyczną. Członkowie
kolektywu posiadają unikatową umiejętność przeniesienia nienamacalnej, efemerycznej
struktury świata cyfrowego w realną formę, co pozwala na przybliżenie odbiorcom często bardzo
trudnych zagadnień. W rezultacie prace PanGeneratora wyróżniają się zarówno pod względem
artystycznym, jak i niosą wysoką wartość edukacyjną, zapewniając przy tym bogate,
wielozmysłowe i angażujące doświadczenie. Ta cecha wyraźnie wyróżnia projekty grupy na tle
statycznych i często hermetycznych prac dominujących w sztuce współczesnej.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: PZP.26.1.2021.ASH
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 180000 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem postępowania jest wytworzenie, dostawa i montaż eksponatu dotyczącego zasad
działania narzędzi sztucznej inteligencji. Eksponat miałby przybliżyć zwiedzającym jedno z
głównych narzędzi zaliczanych do sztucznej inteligencji – sieć neuronową. Jest to złożone i
skomplikowane narzędzie, którego zasadę działania Zamawiający chciałby zaprezentować na
wystawie w możliwie prosty sposób, zapewniając zwiedzającym jego samodzielne
eksplorowanie. Zamawiającemu zależy na stworzeniu sytuacji, w której zwiedzający ma
możliwość dostarczenia sieci neuronowej jakiegoś materiału do analizy, zaobserwowaniu
przebiegu procesu analizy i otrzymaniu wyniku końcowego. Niezwykle ważna przy tym jest
prosta, intuicyjna interakcja, klarowny przekaz i troska o wysokie walory estetyczne eksponatu.
Przybliżona przestrzeń przeznaczona na eksponat: 3 x 1,8 x 3,5 m (dł. x szer. x wys.)
4.5.3.) Główny kod CPV: 92312200-3 - Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy,
animatorów kultury oraz pozostałych artystów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
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
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: 180000
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180000
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180000
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
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PANGENERATOR BARSZCZEWSKI CYBULSKI GOLIŃSKI KOŹNIEWSKI SP.J.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252662588
7.3.3) Ulica: Ks. Jerzego Popiełuszki 1/6
7.3.4) Miejscowość: Warszawa
7.3.5) Kod pocztowy: 01-786
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-05
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180000,00
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-08-20
SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”
(KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.0000-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz
upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o
partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”,
zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki
Kopernik.
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