
            
 

 

 

 

 

 

      

 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 Schemat II  

Przedmiot zamówienia w części współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w 
ramach Pomocy Technicznej PO KL; projektu „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” Priorytet 

VII,  Działanie 7.4 PO KL; ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Pomocy Technicznej 

RPO 2014-2020 oraz  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego z POPT 2007-2013 lub 
Funduszu Spójności z POPT 2014-2020. 

Projekt w części finansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Rozwój 

efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” (PO KL 5.2.1). 

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

Ogłoszenia prasowe w 2015 r. 

Numer ogłoszenia: 24376 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015 
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: Ogłoszenia prasowe w 2015 r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest usługa przyjmowania przez Wykonawcę do publikacji oraz zamieszczania 

ogłoszeń prasowych w roku 2015 w gazecie codziennej. 2. Szczegółowy opis i zakres 

przedmiotu zamówienia zgodnie pkt III SIWZ. 3. Zamawiający będzie realizował zamówienie 

sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż została określona w siwz. W razie 

braku potrzeby Zamawiający nie uruchomi do 40% ilości zamówienia, wówczas Wykonawca 

nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Za zgodą Wykonawcy 

Zamawiający może nie uruchomić więcej niż 40% ilości zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4. 

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: 

31.12.2015. 

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 

 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). 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. 

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) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymienione 

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

których mowa w pkt III. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.4.2) i III.4.4) 

składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Jeżeli w kraju miejscu 

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 powinno 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Średnioroczny nakład gazety - 10 

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: 11.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

Kancelaria Ogólna pok. 164, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

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, 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: a) Dla zakresu I 

od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 r. b) Dla zakresu II od dnia zawarcia umowy do 

dnia 31.12.2015 r. z wyłączeniem części przedmiotu zamówienia dotyczącej Wydziału 

Terenów Wiejskich, w tym przypadku termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 

31.07.2015 r. 3. W zakresie II: a) Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 Schemat II; b) Przedmiot zamówienia w części współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Pomocy 

Technicznej PO KL, Priorytet X, Działanie 10.1, projektu systemowego Śląskie sprawniej - 

wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Priorytet VII, Poddziałanie 7.4 

PO KL, Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, c) 

Przedmiot zamówienia w części finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu 

Państwa, w tym 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego z POPT 2007-2013 lub z Funduszu Spójności z POPT 2014-2020. d) 

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020 e) Projekt w części finansowany przez Unię Europejską ze 



 

 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. f) Przedmiot zamówienia 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego - projekt Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w 

województwie śląskim (PO KL 5.2.1).. 

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: Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonawca 

będzie zamieszczał ogłoszenia w gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym o 

nakładzie średniorocznym nie mniejszym niż 55 tys. egzemplarzy, w tym: 1) strony 

wskazane przez Wykonawcę (strony ogłoszeniowe): Zamawiający przewiduje 

publikację ogłoszeń kolorowych o łącznej powierzchni do 4000 cm2, 2) strony 

redakcyjne: Zamawiający przewiduje publikację ogłoszeń kolorowych o łącznej 

powierzchni do 1000 cm2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 

w pkt III SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Średnioroczny nakład gazety - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Publikacja ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym 

(teren województwa śląskiego). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonawca 

będzie zamieszczał ogłoszenia w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym o 

nakładzie średniorocznym nie mniejszym niż 25 tys. egzemplarzy, w tym: 1) strony 

wskazane przez Wykonawcę (strony ogłoszeniowe): Zamawiający przewiduje 

publikację ogłoszeń kolorowych o łącznej powierzchni do 13660 cm2, 2) strony 

redakcyjne: Zamawiający przewiduje publikację ogłoszeń kolorowych o łącznej 

powierzchni do 85865,01 cm2. 2. W przypadku gazet z dodatkiem regionalnym, w 

którym będą publikowane ogłoszenia, wymagany średnioroczny nakład dotyczy 

dodatku regionalnego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 

pkt III SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 



 

 

o 1. Cena - 90 

o 2. Średnioroczny nakład gazety - 10 

 

 
 


