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Druk i dostawa plakatów na potrzeby realizacji zadań projektu 

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja realizowanego 

przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałania 9.1.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Numer ogłoszenia: 185805 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie , ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 

207 85 62, faks 32 207 85 78. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa plakatów na potrzeby 

realizacji zadań projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja realizowanego przez 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałania 

9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Specyfikacja druku: 

Format: A1 pion,Papier: kreda połysk 150 g/m2, Kolor: pełen kolor (4+0), Wykończenie: brak, 

Nakład: 1200 szt. 2. Pakowanie: plakaty pakowane w 36 tubach/kartonach/opakowaniach 

tekturowych zawierających odpowiednio następującą liczbę egzemplarzy: 11, 12, 13, 15, 16, 16, 16, 

17, 17, 18, 20, 22, 22, 24, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 32, 33, 34, 34, 36, 38, 41, 41, 47, 49, 51, 57, 

57, 83, 127. Na każdej tubie Wykonawca zawrze informację o liczbie plakatów w 



 

   

_________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja”  
realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX,  

Działania 9.1, Podziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Strona 2 z 6 

tubie/kartonie/opakowaniu. 3. Zamawiający posiada projekt graficzny plakatu, który przekaże 

Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot 

zamówienia na własny koszt do budynku Zamawiającego mieszczącego się w gmachu przy ul. 

Reymonta 24 w Katowicach. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00. 6. Zamawiający nie przyjmuje plakatów 

nie zamawianych, zniszczonych, uszkodzonych, oraz nienadających się do użytku zgodnie z 

przeznaczeniem. 7. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie zamówienia 

uszkodzenia(rozumianego jako m.in. rozdarcia, zagniecenia, zaplamienia, itp.) lub wady 

(rozumianej jako m.in. dostarczenie plakatów niezgodnych z wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego, zastosowanie materiału o innych parametrach, dostarczenia plakatów z błędami, 

niezgodności pantonu z przekazanymi wytycznymi, wszelkich wad w druku, nieprecyzyjnego 

nałożenia koloru, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tej części przedmiotu zamówienia 

na nową, zgodną z wymaganiami i pełnowartościową, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia 

reklamacji.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.81.00.00-5, 79.82.20.00-2. 

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: 5. 

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 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie 

spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). 
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Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie 

spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). 

Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie 

spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). 

Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie 

spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). 

Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie 

spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1). 

Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. 
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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.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) 
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1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w 

pkt III.4.1) składają w taki sposób, aby potwierdzało łączne spełnianie warunków o których mowa w 

pkt III.3). Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.4.2) i III.4.4) składa odrębnie każdy z 

Wykonawców występujących wspólnie. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 

się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli uprawnienie do 

podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Informatyki, Administracji i Zamówień 

Publicznych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

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

08.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria 

Ogólna pok. 164). 

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: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania 

ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do 

oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4.2). Nie wykazanie spełniania ww. 

warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp. Ww. warunek każdy z podmiotów oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 2. Termin 

wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy. 3. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX, Działanie 9.1, 

Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - projekt Nauka drogą do 

sukcesu na Śląsku - 6 edycja - 85%. 

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 

 


