Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji

Zamość: Usługa wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 106240 - 2015;
data zamieszczenia: 07.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,
ul. Pereca 2, 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 wykonania materiałów informacyjnopromocyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Postanowienia wstępne 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70.1 - 70.5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - zwanego dalej postępowaniem. 2. Organizatorem
przetargu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2,
22-400 Zamość, NIP 922-27-36-166, REGON 060044114 Strona internetowa: www.pwszzamosc.pl e-mail:
rektorat@pwszzamosc.pl Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 3. Wyrażenia
i skróty używane w Ogłoszeniu o przetargu: Postepowanie - przetarg, o którym mowa w pkt.1; Zamawiający Organizator, o którym mowa w pkt. 2; Wykonawca - podmiot ubiegający się o zamówienie; Ogłoszenie Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70.1 - 70.5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny; Unieważnienie postępowania- zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru. Przez tryb udzielenia
zamówienia: przetarg nieograniczony (rozdział IV.1.1 ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych) należy
rozumieć tryb określony w pk.1. Przez specyfikację istotnych warunków zamówienia określoną w rozdziale
IV.4.1 ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (Adres strony internetowej, na której jest dostępna
specyfikacja istotnych warunków zamówienia), należy rozumieć Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym
w art. 70.1 - 70.5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZANIESZCZONE JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKŁADCE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE 2015, POD NR AI 261-04/15. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest
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usługa wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych Część 1 postępowania: wykonanie
materiałów informacyjno-promocyjnych na konferencję inauguracyjną działalność laboratoriów, tj. Torba
bawełniana z długimi rączkami (100 szt.), Roll-up dwustronny typu łezka (1 szt.), Pamięć przenośna USB (100
szt.), Podkładka pod mysz z kalkulatorem (100 szt.), Opakowanie na notatki i karteczki samoprzylepne (100
szt.), Zaproszenia na konferencję (150 szt.). Część 2 postępowania: wykonanie materiałów informacyjnopromocyjnych w ramach wizualizacji projektu, tj. Tablica pamiątkowa (2 szt.), Tabliczki informacyjne (4 szt.),
Plakaty (100 szt.), Foldery informacyjne (400 szt.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na
poszczególne części zawiera: załącznik nr 1.1 do ogłoszenia - dot. części 1 postępowania; załącznik nr 1.2 do
ogłoszenia - dot. części 2 postępowania; Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w
projekcie umowy załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot
zamówienia (oddzielne postępowanie), wszystkie zapisy znajdujące się w ogłoszeniu, dotyczące oferty należy
rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot
zamówienia. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje
aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do 18 września 2015r. udzielenia zamówienia uzupełniającego,
polegającego na zwiększeniu o 35 szt. nakład: 1)Toreb bawełnianych z długimi rączkami, Pamięci przenośnej
USB, Podkładek pod mysz z kalkulatorem , Opakowań na notatki i karteczki samoprzylepne, Zaproszeń na
konferencję; w ramach części 1 zamówienia 2) Plakatów, Folderów informacyjnych w ramach części 2
zamówienia
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: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
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 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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Wykaz oświadczeń i dokumentów zamieszczony jest w ogłoszeniu o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej Zamawiającego.

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
określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia o przetargu
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.pwszzamosc.pl/bip/bip/zam-wienia-publiczne/Zamowienia-2015.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Pereca 2, 22-400
Zamość.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015
godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - w sekretariacie (pokój
124).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt pn. Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ
w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji..
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na konferencję inauguracyjną
działalność laboratoriów.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na konferencję
inauguracyjną działalność laboratoriów, tj. Torba bawełniana z długimi rączkami (100 szt.), Roll-up
dwustronny typu łezka (1 szt.), Pamięć przenośna USB (100 szt.), Podkładka pod mysz z kalkulatorem (100
szt.), Opakowanie na notatki i karteczki samoprzylepne (100 szt.), Zaproszenia na konferencję (150 szt.).
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki
realizacji zamówienia zostały określone
w projekcie umowy załącznik nr 2 do ogłoszenia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach wizualizacji projektu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach
wizualizacji projektu, tj. Tablica pamiątkowa (2 szt.), Tabliczki informacyjne (4 szt.), Plakaty (100 szt.), Foldery
informacyjne (400 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 do ogłoszenia.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do ogłoszenia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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