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Akademia Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi 

ul. Wojska Polskiego 121 
PL 91-726Łódź 

tel. 42 l 25 47 400 
tel. l fax 42l 25 47 401 

 
 

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia 07.08.2019r. 

 

Nr sprawy KBZ.261.22S.2018 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, ul. Wojska Polskiego 121,  

91-726 Łódź, NIP: 724-00-05-348. 

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

Zapewnienie modelek i modeli oraz obsługi dla pokazów mody organizowanych przez Akademię Sztuk 
Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, podczas wydarzenia Łódź Young Fashion wraz ze współpracą z 
finalistami konkursów w zakresie doboru modelek i modeli. 

3. WYNIK  POSTĘPOWANIA: 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców w formie elektronicznej a także umieści 

informację na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

4. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia 
co najmniej jednej z przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 lub ust. 1 a ustawy Pzp. 

2. Zastrzega się prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny 
unieważnienia. 

 

5. Odrzucenie Oferty. 

1. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
2.  Zamawiający może odrzucić ofertę, co do której posiada uzasadnione obawy n i e należytego 

wykonania zamówienia. 
3.  Zamawiający informuje wykonawcę o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie dokonanej  

czynności. 
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6. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 
24 ust. l pkt 12 i 23 a także ust .  5  pkt  1  ustawy Pzp . 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
5. Zamawiający informuje wykonawcę o wykluczeniu oferty podając uzasadnienie dokonanej 

czynności . 
 

7. Środki ochrony prawnej 

 

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. 

 

8.  Zawarcie umowy, płatność 

1. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy na podstawie 
prawidłowo wystawionych faktur. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół 
wykonania umowy. 

2. W ramach umowy dotyczącej wydarzenia „ŁÓDŹ YOUNG FASHION” Wykonawca wystawi na rzecz 
Zamawiającego dwie odrębne faktury, tj. : 
a) obejmującą należność z tytułu zapewnienia przez Wykonawcę modelek i modeli dla pokazów 

mody w ramach Gali Dyplomowej Katedry Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi  (zgodnie z ofertą), 
b) obejmującą należność z tytułu zapewnienia przez Wykonawcę modelek i modeli dla pokazów 

mody w ramach pozostałych wydarzeń Łódź Young Fashion 2019 (zgodnie z ofertą). 
 
 

9.  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

I. Szczegółowy zakres zamówienia - opis przedmiotu zamówienia. 

Zapewnienie modelek i modeli dla pokazów mody organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. 
Strzemińskiego w Łodzi, podczas wydarzenia Łódź Young Fashion wraz ze współpracą z finalistami 
konkursów w zakresie doboru modelek i modeli. 

 

II. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻEĆ BĘDZIE: 

1. Zapewnienie minimum 50 osób (około 35 modelek i 15 modeli) oraz  obsługi  garderoby dla 
pokazów podczas Łódź Young Fashion , w dniach i godzinach, jak poniżej:  
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a) 23.10.2019 – Finał - Gala Dyplomowa (19:00 – 22:00), 
b) 24.10.2019 – Finał - Złota Nitka (19:00 – 22:00), 
c) 26.10.2019 – Finał - Łódź Young Fashion Award (19:00 – 22:00), 
d) zapewnienie minimum 50 osób (około 35 modelek i 15 modeli) dla potrzeb prób i 

przymiarek w dniach 21 - 26.10.2019r., w godzinach 9:00 – 19:00, 
e) Zorganizowanie dwóch castingów modelek i modeli dla potrzeb wydarzenia Łódź Young 

Fashion , jednego w Łodzi i jednego w Warszawie, w terminie między 16.09.2019r. a 
15.10.2019r. 

2. Koordynacja i obsługa garderoby tj. organizacja  pracy backstage’u, w tym organizacja i nadzór 
przymiarek, prób i pokazów mody zgodnie z harmonogramem: 

 20.10.2019r. – przymiarki, próby  BRA DAY– w godzinach 8:00 – 20:00 

 21 -22.10.2019r. – przymiarki , próby Gala Dyplomowa/ZN – w godzinach 9:00 – 23.00 

 23.10.2019r.  – przymiarki ZN, próby oraz Gala GD – w godzinach 9:00 – 23:00 

 24.10.2019r. – przymiarki ŁYFA, próby oraz Gala ZN – w godzinach 9:00 – 23:00 

 25.10.2019r. - przymiarki ŁYF, próby i  Gala BRA DAY- w godzinach 9.00-23.00 

 26.10.2019r. - próby ŁYFA i  Gala ŁYFA - w godzinach 9.00 - 23.00 
 

3.   Zapewnienia koordynatora/asystenta dla reżyserów pokazów, który będzie ściśle współpracował  z 
reżyserem i odpowiadał za koordynację wyjść modelek podczas gal finałowych. 

WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC WYKONAWCY 

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszego zamówienia: 

1. Jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 
przedsięwzięcia, w tym do aktywnego uczestniczenia w wyznaczanych przez Zamawiającego 
spotkaniach roboczych. 

2. Jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym. 

3. Odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących 
przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia. 

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Miejsce realizacji zamówienia: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska 
Polskiego 121 

Termin wydarzenia Łódź Young Fashion: 20- 26 października 2019r. 

 
 
III. Osoba do kontaktu: 
- Agata Janik-Kosmynka, Agata Nowakowska, Dorota Sołtys – zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl,  42/25 
47 444 
 
 
 
 
 

mailto:zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
polegające na tym, że: 

1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dwudniowe imprezy 
modowe z pokazami mody. 

2. Wykonawca dysponuje co najmniej 50 – osobową bazą modeli i modelek w rozmiarach: 

 min 175 cm wzrost dla modelek 

 max 90 cm w biodrach dla modelek 

 min 180 cm wzrost dla modeli 

 modele i modelki muszą posiadać doświadczenie pracy na wybiegu 
 

według Załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

 
V. Kryteria oceny ofert:  
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 

1. cena – 100% 
 

a. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

b. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. 
c. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. 
d. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą: 

     C min 
PC =  -------------   x 100 

        C 
gdzie: 
PC      - ocena punktowa danej oferty za cenę 
Cmin                - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena 
C                - cena z danej oferty 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
wyboru.  Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska 
najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą. 
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty.  
2) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy. Podpis musi być czytelny, umożliwiający Zamawiającemu identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.  
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3) W przypadku wątpliwości lub niejasności oferty Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień 
i doprecyzowania treści oferty. 

4) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 

5) Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot 
zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie 
tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

6) Zamawiający zastrzega prawo do niewybrania oferty cenowej oraz prawo do unieważnienia 
postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny unieważnienia.  

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2019r. godz. 12:00 

 
2. Sposób złożenia oferty  

 
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach lub przesłać listownie  

na adres Zamawiającego - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska 

Polskiego 121, 91-726 Łódź, pok 501  

Na kopercie należy zawrzeć zapis: 

 

Oferta w postępowaniu na usługę zapewnienia modelek i modeli 

dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi  

post. nr KBZ.261.22S.2019 

 
 
IX. Dokumenty składające się na ofertę: 

a. Uzupełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do ogłoszenia; 
b. Wykaz usług wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków w postępowaniu – załącznik nr 2. 
c. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3. 
d. Dokument potwierdzający brak wystąpienia przesłanki wykluczenia wykonawcy opisanej w 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, tj. 
odpis z KRS, CEiDG oraz pełnomocnictwo. 

 
 
X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel.: 42/2547400, ; 

 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl. 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługa zapewnienia modelek i 
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modeli dla Akademii Sztuk Pięknych m. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”, nr postępowania: 
KBZ.261.22S.2019, prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy  
o rachunkowości, a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ASP w Łodzi; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
W imieniu Zamawiającego 
 
/…/  
Jolanta Rudzka Habisiak  
REKTOR  


