
Ogłoszenie nr 360837 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.  

Katowice: Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku Informatora o zakładach aktywności 

zawodowej z terenu województwa śląskiego. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 328170-2016 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 332483-2016 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 

27628463800000, ul. ul. Ligonia  46, 40037   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 

207 85 65, faks 32 207 85 78, e-mail zamowienia@slaskie.pl 

Adres strony internetowej (URL): http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku Informatora o zakładach aktywności zawodowej 

z terenu województwa śląskiego. 



Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
OP-ZP.272.1.00077.2016.AŁP 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku Informatora o zakładach aktywności 

zawodowej z terenu województwa śląskiego. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe 

postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do 

SIWZ). 4. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

obejmująca: druk i/lub dostawę była wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu umowy. W 

przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników 

spółek osobowych i kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega a 

Wykonawca potwierdza, że ww. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy 

spółek osobowych i kapitałowych. 5. W dniu podpisania umowy Wykonawca lub 

Podwykonawca wskaże osobę wykonującą czynności określone w ust. 4 zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę. 6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 4. Wykonawca 

jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o jej zatrudnieniu wraz z przystąpieniem do 

zawarcia umowy, oraz w trakcie trwania umowy do składania oświadczenia o ciągłości 

zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 4. Oświadczenie musi zawierać co najmniej 

informacje, o których mowa w ust. 7. 7. Zamawiający może zażądać przedłożenia do wglądu 

kopii dokumentacji kadrowo-płacowej Wykonawcy związanej z zatrudnieniem osoby, o 

której mowa w ust. 4. Do takiej weryfikacji niezbędne są następujące informacje: oznaczenie 

stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, 

stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy), miejsce wykonywania pracy. 8. 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest zanonimizować pozostałe dane 

dotyczące pracownika. Za wszelkie wynikłe szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji 

lub dokonania wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga aby 

przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla 

osób niepełnosprawnych. W szczególności Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia 

możliwości przedmiot zamówienia był zaprojektowany i wykonany w sposób ergonomiczny, 

łatwy do użytkowania przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne. 

Nakład: polska wersja językowa - 300 egz.; angielska wersja językowa – 100 egz.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 79823000-9 

Dodatkowe kody CPV: 79822000-2, 79800000-2, 79822500-7 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  



III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT8546.74 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz,  studio@partnerpoligrafia.pl,  ul. Zwycięstwa 10 15-703 

Białystok,  15-703,  Białystok,  kraj/woj. podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5960.58 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 5960.58 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11311.08 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  



 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 


