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ogłoszenie nr 574142-N-20I7 z dnia 20l7-08-l8 r.

Magurski Park Narodowy: Opracowanie graficznewraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego wydawnictw

edukacyjnych i promocyjnych (do programu ,,Dzieciom bliski Beskid Niski" dla nauczycieli)

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia : Zamieszczanie obowiązkowe

ogłoszenie dotyczy: Zarnowietia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówięnię współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach dzlałania2.4 priorytetu II Programu

operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 w oparciu o dotację projektu PolS.02.04'00-00-010l/16 Rea|izacja

programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego ,'PrzybliĘc naturę''.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i

zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa

w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ30o/o, osób zatrudnionychprzezzakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie j est przeprowadzane wspólnie przez z^mawiaj ących

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanje oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
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Europejskiej _ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

lnformacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 18078930900000, ul' Krempna 59 ,

38232 Kręmpna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. l34 4|4 099, e-mail uwiniarska@magurskipn'pl, faks

134 414 440.

Adres strony internetowej (URL): http://www'magurskipn'pl/

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików które nie są

ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: lnny (proszę określić):

Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania' w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowa nia z zamavłiającyml z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (ktÓry z zamawiających jest odpowiedzialny Za przęprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakręsie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezkażdego z

zamawiaiących indywidualn ie, czy zamowienie zostanie udzięlone w imieniu i narzeczpozostĄch zamawiających):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony' pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http ://www.magurskipn.pl/index. php?d:przetargi&sk- 1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http ://www.magurskiPn.Pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

ofertylubwnioskiodopuszczeniedoudziałuwpostępowaniunależyprzesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w innY sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:
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Za pośrednictwęm operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Magurski Park Narodowy z siedzibą w l(rempnej, 38-232 Krenrpna 59.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzefi lub formatów p|ikóq które nie są ogólnie

dostępne

Nię

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tychnarzędzi mozna uzyskaÓ pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie graficzne wraz Z drukiem i dostawą do siedziby

Zamawiającego wydawnictw edukacyjnych i promocyjnych (do programu ,,Dzieciom bliski Beskid Niski'' dla nauczycieli)

Numer referencyjny:. ZF- 370-22117

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nię

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzie|enia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

olłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Częśó 1: Przedmiotęm zamówienia

jest usługa wydawnicza polegająca na oplacowaniu graficznym pakietu edukacyjnego ,,Dzieciom bliski Bęskid Niski'' tj.

(pro.) czterech broszur zamykanych w teczce ,,Dzieciom bliski Beskid Niski", druku i dostawie do siedziby

Zamawiającego. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy część materiałów w postaci plików

tekstowych oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęc oraz logotypów Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji

zamówienia zobowiązuje się do: - uwzględnienia identyfikacyjnych standardów graficznych Zamawtającego' - wykonania

projektu graficznego wydawnictwa/opracowania spójnego layoutu. - obróbki materiałów graficznych (zdjęó, grafik, map

itp'), - wykonania grafik, infografik i schematów na podstawie otlzyl'nanych opisów, - nadania surowej zawartości

tekstowej cech tekstu sformatowanego' oraz połączeniatekstu z grafiką, składania stron, _ redakcyjnego i technicznego

przygotowania do druku, - terlninu opracowania graficznego wraz z dostarczeniem plików do siedziby Zamawiającego
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do 28 dni po otrzymaniu materiałów od Zamawiającego, - druku i dostawy do siedziby Zamawia1ącego egzemplarza

sygnalnego. Po jego zatwierdzeniu przezZamawiającego - wydruk, złoŻenię, zszycie, dostawa gotowych egzemplarzy do

siedziby Zamawia1ącego. - ternrinu realizac1i wraz z dostarczeniem poszczególnych wydawnictw do siedziby

Zamawiaiącego: do 2i dni po ostatecznym zatwierdzerriu wydawnictwa' W celu realizacji zamówienia Zamawia.iący

przekaże Wykonawcy część materiałów w postaci plików tekstowych oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęÓ oraz

logotypów Zamawiającego. Parametry techniczne Pakietu edukacyjnego ,,Dzieciom bliski Beskid Niski'': A. nakład 4500

kompletów,B.4broszurywformacieA4+teczka,C.kaŻdabroszura32strony+okładka,D.zadruk:okładkal+0,

wnętrze 1+1, E. papier: wnętrze papier offsetowy 80g, F. oprawa miękka, Zeszytowa, szytana2 zszywkt, G. teczka format

594 x420 (zadruk 4+0) zapinananarzep,karton 3009, druk 4+0, folia matowa i lakier UV wybiórczo. Część2'.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na oplacowaniu graficznym Dzięnnika obserwacji dla szkół

podstawowych , druku i dostawie do siedziby Zamawiającego. W celu realizacji zamówięnia Zamawiający przekaże

Wykonawcy część materiałów w postaci plików tekstowych orazmatęriał ilustracyjny w postaci zdjęó oraz logotypów

Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: - uwzględnienia identyfikacyjnych

standardów graficznych Zamawiającego, - wykonania projektu graficznego wydawnictwa/opracowania spójnego layoutu. -

obróbki matęriałów graficznych (zcljęć, grafik' map itp.), - nadania surowej zawar'tości tekstowej cech tekstu

sformatowanę go) orazpołączenia tekstu z grafiką, składania Stron' - redakcyjnego i technicznego przygotowania do druku,

- tęrminu opracowania graficznęgo wraz z dostarczenięm plików do siedziby Zamawiającego - do 7 dni po otrzymaniu

materiałów odZamawiającego' - druku idostarły do siedziby Zamawiającego egzemplarza sygnalnego. Po jego

zatwierdzeniu przez Zamauliającego - wydruk, złoŻęnie, zszycie, dostawa gotowych egzempl.arzy do siedziby

Zamawiającego, - terminu realizacji wraz z dostarczenięm poszczególnych wydawnictw do siedziby Zamawiającego: do

14 dni po ostatecznym zatwięrdzęniu wydawnictwa. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy

częśćmateriałów w postaci plików tekstowych orazmateriał ilustracyjny w postaci zdjęć, grafik oraz logotypów

Zamawii1ącego. Parametry tęchniczne Dziennika obserwacji dla szkół podstawowych: A' nakład 400 sztuk, B. format

297mmx 210 mm, otwierany po krótszym boku (ak blok rysunkowy)' C. 56 stron (zadruk |+l) + okładka (zadruk 4+1),

D" papier: okładka oklejka na kredzie l35g + tęktura introligatorska 2,5 mm, wyklejki zadrukowane w jednym kolorze,

uszlachętnienie folią mat lub błysk 1+0, wnętrzę papier offsetowy l40g, kapitałka biała, grzbiet prosty, E. oprawa szyto-

klejona po krótkim boku, F' na stronach wewnątrz będą ramki, w nich puste miejsce do rysowania lub pisania; CzęśÓ3"

Przędmiotęm zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu graficznym Pakietu dydaktycznego dla

nauczycieli ,,PrzybliĘćNaturę kompendiunr wiedzy dla nauczycieli'', druku i dostawie do siedziby Zamawiającego' W

celu realizac.ii zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy część materiałów w postaci plików tekstowych oraz

materiał ilustracyjny w postaci zdjęć, grafik oraz logotypów Zamawiającego. Wykonawca w ramach rea|izacjt zamówienia

zobowiązuje się do: - uwzględnienia identyfikacyjnych standardów graficznych Zamawiającego, - wykonania projektu

graficznęgo wydawnictwa/opracowania spójnego layoutu' - wykonania grafik, infografik i schematów na podstawie

otrzymanych opisóq _ obróbki materiałów graficznych (zdjęć, grafik, map itp.), - nadania surowej zawartości tekstowęj

cech tękstu sformatowane go' orazpołączeniatekstu z grafiką, składania stron, - redakcyjnego i technicznego

przygotowania do druku, - terminu opracowania graficznego wraz z dostarczeniem plików do siedziby Zamawiającego _

do 28 dni po otrzymaniu materiałów odZamavłiającego, - druku i dostawy do siedziby Zamawiającego egzemplarza

sygnalnego. Po jego zatwierdzeniu przez Zamavłiającego - wydruk, ńożenię, zszycie, dostawa gotowych egzemplarzy do

siedziby Zamawiającego, _ terminu realizacji wraz z dostarczeniem poszczególnych wydawnictw do siedziby

ZamawiĄącego: do 14 dni po ostatec znym zatwierdzeniu wydawnictwa. W celu rea|izacjt zamówienia Zamawiający

przekaŻeWykonawcy częśc materiałów w postaci plików tekstowych oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęć' grafik
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oraz logotypów Zamalviającego. Parametry techniczne Pakietu dydaktycznego dla nauczycieli ,PrzybliĘć Naturę -
kompendium wiedzy dla nauczycie]i'': A. nakład 500 sztuk' B' format A4, C.72 strony (zadruk 4+4) + okładka (zadruk

4+1), D. papier: okładka kreda matowa 2509, folia matowa 1+0, wnętrze kreda matowa 130g, lakier offsetowy 1+l, E.

oprawa szyto-klejona po długim boku, F. teksty + zdjęcialgrafiki, w proporcji ok. 50/50. CzęśÓ 4: Przedmiotem

zamówienia jest usługa polegająca na: a) Zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego flag

reklamowych (winderów) w ilości 3 sŹ. Parametry techniczne flag: Flaga fypu pióro (dolny brzeg zaokrąglony

zewnętrznie), do użytku zewnętrznego, Rozmiar flagi ok. 80 x 290 cm, Wysokość flagi z masztęm ok. 350 cm' Stelaż'

masŹ składany wykonany z aluminiowych rurek zakonczony giętka końcówką wykonaną z włókna szklanego, podstawa

typu świder Z rotorem do montażu na zęwnątrz, opakowanie - ergonomiczna torba do przechowywania i transpot1u,

Wydruk po akceptacji projektu graficznego przezZamawiającego na matęriale dedykowanym do winderów. b)

Zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego roll-upów w ilości 2 szt.Paramętry techniczne roll-

upów: Wymiary ok. 80 x 200 crn, Stelaż kaseta aluminiowa wyposaŻona w dwie stabilne nogi, składany aluminiowy

maszt wyposażony w niewidoczny od frontu Zaczep' górna listwa zatrzaskowa wykonana takżę z aluminium, opakowanie

- torba transportowa wyposażona w wygodny pas naramienny, Wydruk po akceptacji projektu graftcznego przez

Zamawiającego na materiale dedykowanym do roll-upów" c) Zaprojektowaniu, wykonaniu' dostawie i zamontowaniu w

siedzibię Zamawiającego tablicy informacyjnej. Parametry techniczne tablicy: Wymiary rnin. l20 x 80 cm w układzię

poziomym, z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, Montaż - na ścianie budynku w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego, Elementy treści tablicy należy wykonać zgodnie zwytycznymi znajdującymi się na stronie

http:Ąoiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projektlpoznaj-zasady-promowania-projektu/. Wykonanie i montaż będzie możliwe po

uzyskaniu akceptacji projektu tablicy przezZamawiającego. Projekty' mają byó zgodne z Systemem Identyfikacji

Wizualnej Magurskiego Parku Narodowego' Zamawiający przekaże Wykonawcy teksff, oraz wytyczne jakie dane winny

zna\eźć się na wyżej opisanych elemęntach przedmiotu zamówienia w iym Systenr Identyfikacji Wizualnej MPN - w

terminię 2 dni od dnia podpisania umowy. Termin rea|izacji wraz z dostarczeniem poszczególnych elemęntów przedmiotu

zamówienia: 21 dni od dnia przekazania materiałów Wykonawcy'

II.5) Główny kod CPV: 79822500'7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wańość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia)'.

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramovych lub dynamicznego Systemu zakupow ' szacunkowa całkowitą maksymalna wartość w

całym okresie obowiqzyuania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień'októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart. 134ust.6pkt3

ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, więlkości lub zakresu oraz warunków na jakich Zostaną udzięlone zamówienia, o których mowa w
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art.67 ust. 1 pkt 6 lub w ar1' 134 ust' 6 pkt 3 ustawy Pzp:

It.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres' na

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: /uódniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakofrczeniat

II.9) lnformacje dodatkowe:

I TECHNICZNYM

u[.l) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

Iu.1.1)Kompetencjelubuprawnieniadoprowadzeniaokreślonejdziałalnościzawodowei,oilewynikatoz

odrębnych przepisów

określeniewarunków:odnośnieczęściI-4:Zamaułiającyniewyznaczaszczegółowegowarunkuwtymzakresie.

Informacje dodatkowę

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

okręślęniewarunków:odnośnieczęści1.4:Zamawiającynlewyznaczaszczegółowegowarunkuwtymzakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

okręślenię warunków: odnośnie części 1: Warunek ten, w zakresie doŚwiadczęnia, zostanie uznany za spełniony jeśli

wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 
'at 

przedupĘwenr tenninu składania ofer1 (a jeżeli okres prowadzenia

działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świaclczeń okresowych lub

ciągĘchrówniężwykonywane)conajmniej3usługipolegającenagraficznymopracowaniuidrukuilustrowanych

wydawnictw,wydrukowanychnapapierzeoffsetowymonakładzie,kazdegoznichconajmniej1000egzemplarzy.

odnośnię częściZ:Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcawykaŻe, Że

w okręsie ostatnich 3 lat przedupĘwem terminu składania ofert (a jezeli okres prowad zenia działa|ności gospodarczej

jest krótszy - w tym okresie), naieĄcievrykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch również

wykonywane)conajmniej3usługipolegającenagraficznymopracowaniuidrukuilustrowanychrłrydawnictw,

wydrukowanychnapapierzeoffsetowymonakładzię,kaŻdegoznichconajmniej1000egzemplarzy.odnośnieczęŚci

3:Warunekten,wzakresiedoświadczenia,zostanięuznanyzaspełnionyjeśliwykonawcawykaże'żewokresie

ostatnich3latprzedupĘwemterminuskładaniaofer1(ajeżeliokresprowadzęniadziałaInościgospodarczejjest

krótszy-wtymokresie)'należryciewykonał(awprzypadkuświadczeńokresowychlubciągĘchrównież

wykonywane)conajmniej3usługipolegającenagraficznymopracowaniuidrukuilustrowanychwydawnictw,

wydrukowanychnapapierzeoffsetowymonakłaclzie,każdegoznichconajmniej1000egzemplarzy.Poprzezusługę

który została zawarta umowa ramowa lub

Jkres w miesiącach Jkres w dniach )atarozpoczęcta )ata zakończęniz
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wykonaną dla części 1-3 zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w minimum w/w zakresie' zatwierdzonego

protokołem odbioru lub fakturą. Jedna usługa ozrlaczausługę wykonaną na podstawiejednej umowy' odnośnie części

l: Warunek ten, w zakresie osób skięrow anych przezwykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznafiy za

spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem, w skład którego wchodzió będzie co najmniej edytor

materiałów źródłowych. odnośnię części 2: Warunęk ten, w zakresie osób skierow anych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia, zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaze' że dysponuje zespołem, w skład którego wchodzió

będzie co najmniej edytor nrateriałów źródłowych. odnośnie części 3: Warunek ten, w zakresie osób skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówięnia, zostanie uznany za spełlriony jeśli wykonawcaw1lkaże, że dysponuje

zespołem, w skład ktÓrego wchodzić będzie co najmniej edytor materiałów Źródłowy ch. Zama:wiający dopuszcza

wykazanie przez wykonawcę tych samych usług i osób w ramach części l -3, przy zastrzeżeniu spełnienia wszystkich

wymogów warunku. Odnośnie częśct 4:Zanrawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie'

Zamawlający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenię do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynno ści przy realtzacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodorłych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowę:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art'24 ust' 1 ustawy Pzp

1ll.2.2)Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art'24 ust' 5 ustawy Pzp Tak

Zamawtający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okręślona w

art.Ż4ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) yYKAZ oŚwtADCZEŃ SKŁADANYCH PRzEZwYKoNAwCĘ w CELU rySTĘPNEG9

POTWIERDZENIA,ZENIEPODLEGAoNWYKLUCZENIUORAZSPEŁNIAWARUNKIUDZIAŁUw

POSTĘPoWANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji

Nię

III.4) yYKAZ oŚwtADCZEŃ LUB DSKUMENTSW ' 
SKŁADANYCH Pp1ZEZ wYKoNAwCĘ w

PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCI', o

KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o clziałalnoŚci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagająwpisudorejestrulubewidencji,wcelupotwierdzeniabrakupodstawwykluczenianapodstawieart.24ust.5

pkt 1 p.z.p. (dot. części 1-4).

il.s) yYKAZ 6ŚryIADCZEŃ LUB D9KUMENT6W SKŁADANYCH PRZEZwYKoNAwcĘ w

7 zI'7
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PosTĘPowANIU NA wEZwANIE ZAMAwIAJACEGo w CELU PoTwIERDZENIA oKoLICZNoŚct, o

KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT I USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARI]NKOW UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch równięż wykonywanych' w okręsie

ostatnich 3 lat przed upĘwem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzęnla działalności jest krótszy - w tym

okresię, wraz z podaniem ich wańości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostĄ

wykonane' oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostaĘ wykonane lub są wykonywane naleĄcie -

Załącmiknr 5 do SIWZ (wspólny dla części 1-3). Dowodami, o których mowa' są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmio t, r7a rzeczktórego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągĘch są wykonywan e, a jeże|iz uzasadnionej przyazyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch nadal

wykonywanychreferencjebądźinnedokumentypotwierdzająceichnaleŻytewykonywaniepowinnybyćwydanenie

wcześnięi niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofer't' 2. Wykaz osob, skierow anych przez wykonawcę do

rea|izacjizamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych' uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówięnia publicznego, atakże zakresu wykonywanych

przeznieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - ZaŁączniknr 6 do SIWZ (wspólny

dla części 1_3).

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓw snlErc'lt:

III.6) yYKAZ gŚryIADCZEŃ LUB DSKUMENTÓw sxłłoANYCH Pp'lZEZ wYKoNAwCĘ w

PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCI', o

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7)INNEDoKUMENTYNIEWYMIENIONEWpktIII.3)-lII.6)

Wykonawca wraz z ofertąskłada: odnośnie części l : - l egzernplarz pokazowy ilustrowanego wydawnictwa,

wydrukowany na papierze offsetowym - stanowiący załącznik do ofer1y, - l grafika: infografikę o dowolnej tematyce

(wydruk A4) _ stanowi ącą załącznikdo oferty. odnośnie części 2: - l egzemplarz pokazowy ilustrowanego

wydawnictwa, wydrukowan y napapierzeoffsetowym - stanowiący załącznlk do ofeńy, _ 1 grafika: infografikę o

dowolnej tęmatyce (wydruk A4) - stanowi ącązałączt'lkdo oferty' odnośnie części 3: - 1 egzemplarzpokazowy

ilustrowanego wydawnictwa, wydrukowany na papierze offsetowym - stanowiący załącznlk do oferty' - l grafika:

infografikę o dowotnej tematyce (wydruk 44) _ stanowi ącą załączntk do oferty' Zamavłiający w ramach części 1-3

dopuszcza złoŻenteprzez wykonawcę tego samęgo egzemplarzapokazowego ilustrowanego wydawnictwa i tej samej

grafiki. odnośnie części 4:- 1 pokazowy plakat zaprojektowany i rłykonany przez wykonawcę' format plakatu min' 43

- stanowiący załącznikdo ofer1y. Wymienione wyżej elemenĘ wskazane w ppkt 5 '1 '2 sIwZ' którę stanowią integralną

część ofeńy, będą oceniane w ramach kryterium oceny ofeń, w przypadku kiedy nie zostaną załączone do ofeĘ (nie

będą podlegały uzupełnieniu) - ofer1a zostanię odrzucona na podstawie ań. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p'z'p' treść ofefty nie

odpowiada treŚci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia'

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) OPIS

[V.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żącla wniesienia wadium:

Nie

8zI'7
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Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nię

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczęk:

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferl w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nię

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nię

Złożenię ofer1y wariantowej dopuszcza się tylko z j ednoczesny m złożeniem oferty zasadniczej :

Nię

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerst'yo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców :

Iv.1.7) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawańa'.

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna ]iczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obej muj e ustanow ienie dynami cznego systemu zakupów :

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego Systęmu

zakupów:

9 211
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Informacje dodatkowę:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systęmu zakupów dopuszcza się złożenie ofęrt w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofeń w

ramach umowy ramowej /dynam i cznego Sy stemu zakupów :

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetatg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem) Nie

Nalezy podać adres strony internętowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

NaleĄ podać, które informacje zostar7ąudostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin

ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przeb i egu aukcj i el ektron i cznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektroniczrej i jakie będą warunki, najakich wykonawcy będą

mogli licytować (minimalne wysokości postąp:ień):

Informacje dotyczącewykorzystywanego sprzętu ęlęktronicznego,rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie

polączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektroniczrej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,którzy nie złożyll nowych postąpiefi, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria ocenY ofert:

[V.2.2) Kryteria

Kryteria 7naczenlę

Jena (częśó l-3) 50,00

Jcena techniczna (część l-3) 20.00

Ątrakcyjność proponowanych grafik (część 1-3 20,00

3ena (część 4) 50,00

Jakość druku (część 4) +0,00
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Iv.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust' 1 ustawy Pzp (przetargnieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne rłymagania, które muszą spełniac wszystkie ofeńy:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofefi wstępny ch bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

NaleĄ podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego ópisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofeft, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby r:ozwiązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujace minimalne wymagania' którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofeft podlegających negocjacjom poprzezzastosowanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja ęlektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawcórv w licytacji elektronicznej, w tym wymagania tęchnicme

lI z I'7
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ur ządzen inform aty cznych :

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenię minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego ętapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Tęrmin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagania doty czące zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy' na podstawie której

dokonano wYboru wYkonawcY: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian orazwarunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmianyniniejszej Umowy wy'magają fomy pisemnej pod rygorem nieważności' 2' Na podstawie aft' 144 ust'

1 ustawy - Prawo zamówięń publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w

stosunku do treści of-erty Wykonawcy w zakręsię wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAL

3.Zmianyokreślonewust.2zostanąwprowadzonenaumotywowanywniosekWykonawcywdrodzeaneksudoUmowy.

Umotywowanywniosekmusizawieraćkalkulacjęudowadniającą,ŻezmtanastawkipodatkuVATmawpĘwnacenęlub

kosŹwykonaniazamówieniaprzezWykonawcę.4,ZmianynieistotneniewymagająaneksudoUmowy.Zmianąnie

wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmianasiedziby którejkolwiek ze Stron' b) zmiana pęrsonęlu

odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związ'anych z

rea|izacjąprzedmiotu Umowy, d) zmiana rachunku bankowego wskazana w niniejszej umowie'

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1)Sposóbudostępnianiainformacjiocharakterzepoufnym(je:elidotyczy)'

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

lv.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-30, godzina: 1 0:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetargograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Wskazaó powody:

Język lubjęzyki, wjakich mogą być sporządzane ofer1y lub wnioski o dopuszczenię do udziału w postępowaniu

> Język polski

Iv.6.3) Termin związaniaofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń)

Iv.6.4) 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 mialy być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Iv.6.5)Przewidujesięunieważnieniepostępowaniaoudzieleniezamówienia,jeżetiśrodkisłużącesfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierza|. przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

złlłczNlx r - rxr'onułcm ootyczłcp ornnt czn'Ścrowycu

Część nr: 1 Nazwa: Część 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówie nia (wielkośc, zakres, roclzaj i ilośc clostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreśIenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu

graficzrrym pakietu edukacyjnego ,,Dzieciom bliski Bęskid Niski'' tj. (pro.) czterech broszur zamykanych w teczce ''Dzieciom

bliski Beskid Niski,,' druku i dostawie do siedziby Zamaułia1ącego" W celu rea\izacjl zamówięnia Zamavłia1ący ptzekaże

Wykonawcy częśc materiałów w postaci plików tekstowych oraz materiał ilustracyjny w postaci zĄęć oraz logotypów

Zamawtającego.Wykonawcawramachrea|izacjizamówięniazobowiązujesiędo:-uwzględnieniaidentyfikacyjnych

standardów graficznych Zamawiającego, - wykonania projektu graficznego wydawnictwa"/opracowania spójnego layoutu' -

obróbki materiałów graftcznych (zdjęó,grafik, map itp.), - wykonania grafik, infografik i schematów na podstawie

otrrymanych opisów, - nadania surowej zawartości tekstowej cęch tekstu sformatowane go' orazpoŁączeniatekstu z grafiką'

składania stron, - redakcyjnego i technicznego przygotowania do druku' - terminu opracowania graficznego wtazz

dostarczęniem plików do siedziby Zamawiającego - do 28 dni po otrzymaniu rnatęriałow odZamawiającego, - druku i

dostavy do siedziby Zamawiającego egzemplarza sygnalnego. Po jego zatwięrdzeniu przezZamawiającego - wydruk'

ńożenie, zszycie,dostawa gotowych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego' _ tetminu realizacji wtaz z dostarczeniem

poszczególnych wydawnictw do siedziby Zamawiającego: do 21 dni po ostatec znym zatwler'dzeniu wydawnictwa' W cęlu

rea|izacjizamówienia Zamawiający przekażeWykonawcy część materiałów w postaci plików tekstowych oraz materiał

ilustracyjny w postaci zd1ęć orazlogotypów Zamawtającego' Parametry tęchniczne Pakietu edukacyjnego "Dzieciom 
bliski

Beskid Niski,,: A. nakład 4!00 kompletów, B. 4 broszury w formacie A4 + tęczka, C'każdabroszura 32 strony + okładka' D'

zadruk:okładka1+0,wnętrze1+1,E.papier:wnętrzepapieroffsetowy80g'F.oprawamiękka,zeszytowa,szytanaz

zszywki, G" teczkafbrmat 594 x 420 (zadruk4+0) zapinana rlarzęp'kar1on 3009' druk 4+0' folia matowa i lakier UV

wybiórczo.

2) Wspólny Słownik Zam ówień (C PY): 7 9 8225 00_7' 79 823 000-9
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3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający porlaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bęz VAT: 48352,38

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakonczenia: 20 I 7- I 1 -3 0

5) Kryteria oceny ofeń:

Kryterium 7

ena 50,00

Jcena techniczna 20,00

Atrakcyjnośó proponowanych grafi l' 20,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość clclstcłw, ttsłtłg lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypaclku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyiny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu

graficznym Dziennika obserwacji dla szkół podstawowych , druku i dostawie do siedziby Zamawiającego' W celu realizacjt

zamówięnia Zamawiający ptzekażeWykonawcy część materiałów w postaci plików tekstowych orazmateiał ilustracyjny w

postaci zdjęĆ orazlogotypów Zamawiającego. Wykonawca w ranrach realizac1i zamówienia zobowiązuje się do: -

uwzględnienia identyfikacyjnych standardów graficznychZamawiĄącego, _ wykonania projektu graficznego

wydawnictwa/opracowania spójnego layoutu, - obróbki matęriałów graficznych (zdjęć' grafik' map itp')' - nadania surowej

zawarlości tekstowej cech tekstu sformatowane go, orazpołączenia tekstu z grafiką, składania stron. - redakcyjnego i

technicznego przygotowania do druku, - tenrrinu opracowania graficznego wraz z dostarczenięm plików do siedziby

Zamawiaiącego - do 7 dni po otrzymaniu materiałów od Zamawiającego, - druku i dostawy do siedziby Zamawiającego

egzemp|arzasygnalnego. Po jego zatwierdzeniu przezZamawiającego - wydruk, złoŻenie, zszycie, dostawa gotowych

egzemplarzydo siedziby Zamawlającego' - terminu realizacji wrazzdostarczeniem poszczegÓlnych wydawnictw do siedziby

Zamawiającego: do 14 dni po ostatec znym zatwierdzeniu wydawnictwa. W celu realizacji zamówienia Zamawtający przekaze

Wykonawcy częśÓ materiałów w postaci plików tekstowych oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęć' grafik oraz logotypów

Zamawiającego. Parametry techniczne Dziennika obserwacji dla szkół podstawowych: A. nakład 400 sztuk, B' format 297mm

x 210 mm, otwierany po krótszym boku (ak blok rysunkowy), C. 56 stron (zadruk ]+1) + okładka (zadruk 4+1), D' papier:

okładka oklejka na kredzie l359 + tęktura introligatorska 2,5 mm, wyklejki zadrukowanę w jednym kolorze, uszlachętnienie

folią mat lub bĘsk 1t0, wnętrze papier offsetowy 140g, kapitałka biała, grzbietprosty, E. oprawa szyto-klejona po krótkim

boku, F' na stronach wewnątrz będą ramki, w nich puste miejsce do rysowania lub pisania;
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2r.08.201'7 , 0'7 :r8



https:llbzp.uzp.gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego'aspx?id:37d"'

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822500-7' 79823000-9

3) Wartość części zamówieniafieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4608'00

Waluta:

PLN

"4) 
Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okręs w dniach:

data rozpoczęcia'.

data zakonczęnia: 2017 -11-30

5) Kryteria ocenY ofert:

Kryterium Znaczenię

Cęna 10,00

ocęna techniczna 20,00

Ątrakcyjność proponowanych grafi k r0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Częśó 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówie nia (wielkość, zakres' rodzaj i ilośc dostcnu, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' usługę lub roboty budowlane:Przędmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu

graficznym Pakiętu dydaktycznego dla nauczycieli ,,Przyb|iĄó Naturę - kompendium wiedzy dla nauczycieli'', druku i

dostawie do siedziby Zamawiającego. W celu rea|tzacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy część materiałów w

postaci plików tekstowych oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęć, grafik oraz logotypów Zamawia1ącęgo' Wykonawca w

ramach realtzacjizamówienia zobowiązuje się do: - uwzględnienia identyfikacyjnych standardów graficznych

Zamawiającego, - wykonania projektu graficznego wydawnictwa/opracowania spójnego layoutu, - wykonania grafik,

infografik i schematów na podstawie otrzymanych opisów, - obróbki materiałów graficznych (zdjęć, grafik, map itp'), -

nadania surowej zawartości tekstowej cech tekstu sformatowane go, orazpołączenia tekstu z grafiką, składania stron, -

redakcyjnego i technicznego przygotowania do druku, - tetminu opracowania graficznego wraz Z dostarczęniem plików do

siedziby Zamawia1ącego - do 28 dni po otrzymaniu materiałów od Zamawiającego, - druku i dostawy do siedziby

ZamawiĄącego egzemplarza sygr-ralnego' Po jego zatwierdzeniu przezZamawiającego - wydruk, złoŻenię,zszycie, dostawa

gotowych egzemp1arzy do siedziby Zamawiającego, - terminu realizacji wraz z dostarczęniem poszczególnych wydawnictw

do siedziby Zamawiającego: do 14 dni po ostatec znym zatwier,dzeniu wydawnictwa. W celu rea|izacji zamówienia

Zamawiający przekażeWykonawcy częśó materiałów w postaci plików tekstowych orazmatęriał ilustracyjny w postaci zdjęć,

grafik oraz logoĘpów Zamawiającego. Parametry tęchniczne Pakietu dydaktycznego dla nauczycieli ,,Przybliżyó Naturę -

kompendium wiedzy dla nauczycieli'': A. nakład 500 sztuk, B. format A4, C' 7Ż strony (zadruk 4+4) + okładka (zadruk 4+1),

D. papier: okładka kreda matowa 250g, folia matowa l+0, wnętrze kreda matowa l30g, lakier offsetowy 1+1, E" oprawa
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szyto-klejona po długim boku, F' teksty +

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

https ://bzp.uz p'gov'pllZP 400PodgtadOpublikowanego'aspx?id=37d"'

zdjęcialgraftki, w proporcji ok. 50/50'

7 98225 00 -7, 7 9823000 -9

3)WartoŚćczęŚcizamówienia(ieżelizamawiającypodajeinformacjeowartościzamówienia):

Wartość bez VAT: 11ó19'04

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okręs w miesiącach:

okręs w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2077 -11-30

5) Kryteria oceny ofeń:

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: CzęśĆ 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówie nia (wielkość' zakres, rodzaj i ilośc dosta.w, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowaniaiwymagań)awprzypadkupartnerstwainnowacyjnego-określeniezapotrzebowanianainnowacyjny

produkt' uslugę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na" a) Zaprojektowaniu' wykonaniu

idostawiedosiedzibyZamawiającegoflagreklamowych(winderów)wilości3szt.Parametrytechniczneflag:Flagatypu

pióro (dolny brzeg zaokrąglony zewnętrznie), do użytku zewnętrznego' Rozmiar flagi ok' 80 x 290 cm' Wysokoś Ó flagi z

masztem ok. 350 cm, Stelaz - masńskładany wykcnany z aluminiowych rurek zakończony giętka końcówką wykonaną z

włókna szklanego, podstawa typu świder z rotoren] do montażu na zewnątrz' opakowanie - ergonomiczna torba do

przechowywaniaitransportu'WydrukpoakceptacjiprojektugraficznegoprzezZamawiającegonamaterialededykowanym

do winderów. b) Zaprojektowaniu, wykonaniu i clostawie do siedziby Zamawiającego roll-upow w ilości 2 szt'Parametry

technicme roll-upów: Wymiary ok. 80 x 200 cm, Stelaż - kaseta aluminiowa wyposażona w dwie stabilne nogi, składany

aluminiowymasztwyposażonywniewidocznyodfrontuzaczep,górnalistwazatrzaskowawykonanatakżezaluminium,

opakowanie - torba transpońowa wyposażona w wygodny pas naramienny' Wydruk po akceptacji projektu gra{lcnego przez

Zamawtającegonamaterialededykowanymdoroll-upów.c)Zaprojektowaniu,wykonaniu,dostawieizamontowaniuw

siedzibie Zamawiającego tablicy informacyjnej' Parametry techniczne tablicy: Wymiary min' 120 x 80 cm w układzie

poziomym,zmateriahlodpornegonawarunkiatmosferyczne,Morrtaż.naścianiebudynkuwmiejscuwskazanymptzez

Zamawia1ącego' Elementy treści tablicy należy wykonać zgodnie Z wytycznymi znajdującymi się na stronie

http://poiis.nfosigw.gov'pl/realizuje.projektlpozna1-zasady-promowania-projektu/.Wykonanieimontażbędziemożliwepo

uzyskaniu akceptacji projeklu tablicy przezZamavłiającego' Projekty' mają być zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej

Kryterium T,naczeni<

ena 50,00

Ccena techniczna 10,00

Ątrakcyjność proponowanych grafi k 20.00
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btĘs: l lbzp'uzp.gov.p\l ZP  }OPodgladopublikowanego'aspx?id=37d"'

Magurskiego Parku Narodo wego. Zamawiający przekuŻe Wykonawcy teksty' oraz wytyczne jakie dane winny znaIeźć się na

wyżej opisanych elementach przedmiotu zamówięnia w tym System IdenĘfikacji Wizualnej MPN - w terminię 2 dni od dnia

podpisania umowy. Tęrmin reaiizacji wraz zdostarczeniem poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia: 21 dni od

dnia pr zekazałlia m ateriałów Wykonawcy'

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPY)z 7 98ŻŻ500-7' 7 9823000'9

3)Wańośćczęścizamówieniafieżelizamawiającypodajeinformacjeowańościzamówienia):

Wartośó bez VAI: 2235,77

Waluta:

PLN

4) Czastrwania lub termin wykonania:

okręs w miesiącach:

okres w dniach: 21

datarozpoczęcia:

data zakoficzenia'.

5) Kryteria ocenY ofert:

(ryterium Znaczenię

lena i0,00

IakośÓ druku ł0'00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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