ZAMAWIAJĄCY:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Akademicka 8

_____________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę druku i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych dla Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

AI 261-04/MF/2013
________________________
/sygnatura/

Zamość, lipiec 2013 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: bip.pwszzamosc.pl/bip/bip.html

Zamość: Usługa druku i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 278360 - 2013;
data zamieszczenia: 16.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6383555, 6383444, faks 084 6383500.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszzamosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i wykonania materiałów
informacyjno-promocyjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych: Plakat - dwie wersje językowe nakład: j. polski - 300 szt.; j. ukraiński - 100 szt.; - Ulotki - dwie wersje
językowe, nakład: j. polski - 20 000 szt.; j. ukraiński -10 000 szt.; - Ulotki, nakład: 5 000 szt.; - Informator,
nakład: 2 000 szt.; - Zaproszenia, nakład: 200 szt.; - Teczka firmowa na dokumenty A4, nakład: 500 szt.; Skład i wydruk materiałów inauguracyjnych, nakład: sprawozdanie - 50 szt.; wykład: 50 szt.; - Kalendarz
trójdzielny na 2014 rok, nakład: 100 szt.; - Kalendarz ścienny na rok 2014, jednostronny, nakład: 100 szt.;
- Torebki papierowe, nakład: 500 szt.; - Baner - 1 szt.; - Koszulki z nadrukiem, rozmiary i nakład: S - 90
szt., M - 90 szt., L - 20 szt.; - Długopis z nadrukiem, nakład: 1 000 szt.; - Plastikowy długopis w kształcie
rączki, nakład: 1 000 szt.; - Parasol z nadrukiem - 50 szt.; - Składane pudełko na artykuły piśmienne - 200
szt.; - Gra zręcznościowa, liczba sztuk: 42 zestawy po min. 24 kostki, tj. 1 008 szt. kostek; - Krówka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

Strona 2

reklamowa, ilość: 15 kg; - Lizaki kostki, ilość: 500 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do siwz. Pozostałe warunki
dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
siwz. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: a) wykonanie projektu graficznego w/w materiałów
informacyjno - promocyjnych w konsultacji z Zamawiającym wg wskazanych zaleceń; b) wykonanie
materiałów informacyjno promocyjnych zgodnie z projektem po ich akceptacji przez Zamawiającego;
c) dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia do Działu Rozwoju PWSZ w Zamościu, przy ul. Pereca 2.
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9 Usługi
drukowania i dostawy 39294100-0 Artykuły informacyjno-promocyjne 22462000-6 Materiały
reklamowe
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienie uzupełniające
będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, będzie zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego i stanowić będzie nie więcej niż 20% jego wartości.
8. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku
braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału
podwykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia ilości
nakładu (sztuk) w każdej ze wskazanych w załączniku nr 1 do siwz pozycji. W wyniku zastosowania
prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulega zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej
usługi.
10. Termin realizacji: od podpisania umowy do 28 lutego 2014 r. Szczegółowe terminy będą ustalane
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą . Przedmiot umowy będzie realizowany partiami stosownie dla
potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres mailowy
Wykonawcy wskazany w umowie. Warunku realizacji zamówienia określa § 4 umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
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potwierdzający, 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 dotyczące przynależności 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się: a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do siwz
(oryginał); b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV niniejszej SIWZ; c) W przypadku
składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane
jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej przez notariusza lub mocodawcę.
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 się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy, w przypadkach określonych
w treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do siwz oraz gdy : a) konieczne okaże się
wydłużenie terminu realizacji umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego,
w związku z niemożnością realizacji przedmiotu zamówienia w zakładanym terminie; b) konieczna okaże
się zmiana: - nakładu (ilości) poszczególnych materiałów; - terminu przekazania materiału do drukarni; polegająca na rezygnacji druku wydania/wydań; c) koniecznie okaże się zmniejszenie zakresu
przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego;
d) koniczna okaże się zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia; - gdy wykonanie zamówienia
w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; - działania siły wyższej,
uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie; - konieczności zmniejszenia
zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie
Zamawiającego; - ze względu na wystąpienie okoliczności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
nie dające się przewidzieć przed zawarciem umowy; - nie wyczerpania ilości wydań i wartości umowy.
e) koniczna okaże się zmian stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT
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i kwota brutto za jedno wydanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.pwszzamosc.pl/bip/bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość - sekretariat
pok. 32..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość - sekretariat pok. 32.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi

środków

z

pomocy

udzielonej

przez

państwa

członkowskie

Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Biuletyn Zamówień Publicznych
Strona BIP PWSZ : http://bip.pwszzamosc.pl/bip/bip.html
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Akademickiej 8 oraz Pereca 2
Sporządziła: Mariola Franczak
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Zamość, dn. 16.07.2013r.

