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Numer ogłoszenia: 17304 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich , ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie,

tel. 071 3444471 wew. 131, faks 071 344 85 61.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.oss.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, katalogu,

ulotki wraz z dostawą na wystawy organizowane w ZNiO: 1) Historia rękopisu Pana Tadeusza - teksty, konteksty,

realia. II odsłona; 2) Portret staropolski. Genealogia rodu Sapiehów; 3) Ossolineum było dla mnie drugim domem

rodzinnym. Sapiehowie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich 4) Władysław Bartoszewski w karykaturze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. A. WYSTAWA -HISTORIA

RĘKOPISU PANA TADEUSZA - TEKSTY, KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA 1)Plakat, format B1, pełny kolor,

kreda mat 150 g, nakład 50 szt. 2)Folder, format B 5 pion, s. 32, ,pełny kolor, kreda mat 200 g, lakier wybiórczy

na całości, oprawa broszurowa nakład 2 wersje językowe po 300 szt. każda, (łącznie 600 szt.) 3) Katalog dla

dzieci: (część II), format A4, pełny kolor, 50 stron, papier offset 160 g, okładka - kreda mat 250 g, lakier , oprawa

broszurowa eurozszywki, nakład 1000 szt. 4) Katalog dla dzieci: (część III), format A4, pełny kolor, 50 stron,

papier offset 160 g, okładka - kreda mat 250 g, lakier wybiórczy , oprawa broszurowa eurozszywki, nakład 1000

szt. B. WYSTAWA - PORTRET STAROPOLSKI. GENEALOGIA RODU SAPIEHÓW 1)Plakat, format netto:

500x700 mm,papier: biały, powlekany matowy, 200 g/m2 , kolor: CMYK 4+0 uszlachetnianie: brak, nakład: 20
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szt. 2)Folder, Okładka: format netto: 240x336 mm składany do 168x240 mm - 1 big objętość: 1 arkusz formatu

wyjściowego (4 strony formatu docelowego) papier: Arctic Volume Ivory, 250 g/m2 (kość słoniowa, powlekany

matowy) kolor: CMYK 4+4 uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (1 i 4 strona po złożeniu) Środek: format

netto: 320x464 mm składany do 160x232 mm - 2 bigi objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (8 stron/paneli

formatu docelowego) papier: Arctic Volume Ivory, 115 g/m2 (kość słoniowa, powlekany matowy) kolor: CMYK

4+4 Okładka i środek folderu powinny być zbigowane i złożone, a środki umieszczone wewnątrz okładki. nakład:

500 sztuk C. WYSTAWA - OSSOLINEUM BYŁO DLA MNIE DRUGIM DOMEM RODZINNYM. SAPIEHOWIE I

ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH 1)Ulotka: Format: A3 bigowane na 3 Kolor: 4/4 + lakier UVKreda

matowa, 250 g nakład: 300 egz. D. WYSTAWA - WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI W KARYKATURZE 1)

Zaproszenie: format netto: 105x148 mm papier: biały, powlekany matowy, 250 g/m2 kolor: CMYK 4+1

uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (na CMYK 4) nakład: 300 szt. 2)Plakat: format netto: 500x700 mm,

papier: biały, powlekany matowy, 200 g/m2 , kolor: CMYK 4+0 uszlachetnianie: brak, nakład: 20 szt. 3)Folder

Okładka: format netto: 148x210 objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (4 strony formatu docelowego) papier:

Arctic Volume Ivory, 250 g/m2 (powlekany matowy), kolor: CMYK 4+4, uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (1

i 4 strona po złożeniu), Strony wewnętrzne folderu: Format netto: 148x210, Objętość: 28 str. Papier: 180-200

g/m2 (matowy) Kolor CMYK 4+4 Nakład: 600 sztuk 2. Termin wykonania wraz z dostarczeniem do siedziby

ZNiO: A. WYSTAWA -HISTORIA RĘKOPISU PANA TADEUSZA - TEKSTY, KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA

1)Plakat - 3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf , 2)Folder- 8 dni roboczych od dnia przekazania plików

pdf , 3)Katalogi dla dzieci (część II i III) - 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf B. WYSTAWA -

PORTRET STAROPOLSKI. GENEALOGIA RODU SAPIEHÓW 1)Plakat - 3 dni robocze od dnia przekazania

plików pdf , 2)Folder- 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf C. WYSTAWA - OSSOLINEUM BYŁO DLA

MNIE DRUGIM DOMEM RODZINNYM. SAPIEHOWIE I ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH 1) Ulotka -

3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf D. WYSTAWA - WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI W

KARYKATURZE 1) Zaproszenie - 3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf , Plakat - 3 dni robocze od dnia

przekazania plików pdf , Folder- 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf 3. Wykonawca winien

dostarczyć Zamawiającemu partiami przedmiot zamówienia, tj.: a) plakaty, ulotki, zaproszenie - w ciągu 3 dni od

daty przekazania plików pdf, b) foldery, katalogi dla dzieci (część II i III) - w ciągu 8 dni od daty przekazania

plików pdf..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

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: Okres w dniach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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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

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Brak wymogu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie, zrealizował - 2 realizacje usług - wydruk

folderów w nakładzie nie mniejszym niż 500 szt. - każda realizacja - z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem

dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować, lub zapewnić dysponowanie parku maszyn, umożliwiającym

wykonanie zamówienia, w tym: a) min. 1 maszyną do drukowania w 4 kolorach w formacie minimum

B2, b) niciarką, c) foliarką, oraz winien dysponować technologią CTP.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Brak wymogu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Brak wymogu.

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:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;
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wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
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zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione 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)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik nr 1 2. Ogólna informacja o firmie - Załącznik nr 6 3.

Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik nr 8 4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie

wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. 5. Oświadczenie - art. 22

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

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiana obowiązującej

stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia kosztów wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w

kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części

przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia, które Wykonawca poniósł w związku z

wynikającymi z umowy planowymi świadczeniami c)zmiana podwykonawcy/ów d)modyfikacja terminu realizacji

umowy oraz ilości nakładu.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.oss.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.oss.wroc.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014

godzina 09:00, miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, Wrocław, sekretariat , pokój 102.

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
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