
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Ogłoszenie nr 500030940-N-2017 z dnia 20-09-2017 r.  

Województwo Śląskie: Usługa wydruku publikacji zawierającej raport z badania 

ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu”.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 544599-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. ul. Ligonia  46, 

40-037   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 207 85 70, e-mail 

zamowienia@slaskie.pl, faks 32 20786 18.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Usługa wydruku publikacji zawierającej raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex 

post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 

podsumowanie realizacji i efektów Programu”.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZN-ZP.272.1.43.2017.MKC  

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:  



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 

do wzoru umowy. 2. Wykonanie graficznego i technicznego przygotowania do druku 

publikacji zawierającej raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie 

realizacji i efektów Programu”, które powinno być opracowane na podstawie wskazówek 

Zamawiającego i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Linii Graficznej RPO WSL 2014-2020 

oraz zgodnie z matrycą – przekazanymi Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 3. Usługa 

druku i dostawy publikacji zawierającej raport pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie 

realizacji i efektów Programu” zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5 

Dodatkowe kody CPV: 79821100-6, 79822000-2, 79822500-7, 79823000-9  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

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

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie przesłanki zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 

4) ustawy Pzp, ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może 

zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W niniejszym postępowaniu 

zastosowano tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

Zgodnie z ww. przepisem, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 

zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (użyte w art. 24aa ust 1 pzp 

wyrażenie „została oceniona jako najkorzystniejsza” należy odnieść do definicji 

najkorzystniejszej oferty z art. 2 pkt 5 ust. Pzp).  

 

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) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


