Laboratorium Biznesu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno- Zdrój
tel: +48 74 64 80 400, fax: +48 74 64 80 417
Nazwa przedmiotu zamówienia publicznego:
Usługa polegająca opracowaniu jednolitej koncepcji wizualizacji materiałów
promocyjnych oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby projektu:
„Laboratorium biznesu” realizowanego przez Zamawiającego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Nr zamówienia publicznego:
ZP/PN/SZP/4/2013
[postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone zgodnie z
Ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U.2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)]
Miejsce publikacji ogłoszenia:
- siedziba Zamawiającego (tablica ogłoszeń);
- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.darr.pl;
- strona internetowa portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: http://www/portal.uzp.gov.pl

Szczawno- Zdrój, dnia 22.01.2013r.
Zatwierdzam:
...........................................
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.Nazwa i adres zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno- Zdrój
tel.: 74 64 80 400, faks: 74 64 80 417
e-mail: darr@darr.pl
adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.darr.pl
godziny pracy: poniedziałek- piątek godz: 08:00-16:00.
2.Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie
określonych.
3.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z informacją o
możliwości składania ofert częściowych:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone w ramach budżetu projektu pn.: „Laboratorium
biznesu” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” - Program
Operacyjny Kapitał Ludzki.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i druk materiałów promocyjnych: ulotek i
plakatów.
Przewidywana ilość i specyfikacja materiałów:
- plakat, Format B2, druk jednostronny, pełen kolor (4+0), papier: kreda błysk ok. 135
g/m2, Nakład: 50 egz.
- ulotka, Format A4 składane na 3, druk dwustronny, pełen kolor (4+4), papier ok. 150
g/m2 błysk, Nakład: 100 egz.
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Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ulotek i plakatów odpowiada
Zamawiający. Za oparcowanie edytorskie (opracowanie graficzne z uwzględnieniem
konieczności zamieszczenia obowiązkowych logotypów unijnych), skład komputerowy
oraz wydruk na zasadach określonych w SIWZ i załącznikach odpowiada Wykonawca.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.80.00.00-2 Usługi drukowania i powiązane,
79.81.00.00-5 Usługi drukowania,
79.82.00.00-8 Usługi związane z drukowaniem,
79.82.30.00-9 Usługi drukowania i dostawy.
3.2. Cele zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do
SIWZ.
4.Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 21.02.2013r.
Termin realizacji może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach:
- Opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego.
- Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w
tym siły wyższej , których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy.
- Zmiany w zakresie terminów wykonania usługi w okolicznościach, których Strony
niniejszej umowy nie mogły przewidzieć.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniana
tych warunków:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki opisane w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
5.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- zgodnie z obowiązującymi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Laboratorium Biznesu
przepisami prawa. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy. Ocena
spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (wzór
oświadczenia znajduje się w treści oferty).
5.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia- wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
- wykonał należycie co najmniej 2 usługi w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, polegające na opracowaniu i druku
materiałów promocyjnych w skład których wchodziły ulotki i/ lub plakaty o
wartości co najmniej 1.000,00 zł brutto każde.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie(wzór wykazu
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).
5.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy.
Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie
(wzór oświadczenia znajduje się w treści oferty).
5.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób
szczegółowy Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone
oświadczenie (wzór oświadczenia znajduje się w treści oferty).
5.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Przesłanki wykluczenia opisane w art. 24 ust. 1 Ustawy będą
analizowane oddzielnie wobec każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5.6. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.
5.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca
spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww dokumentów.
5.8
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
5.9
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wobec których istnieją
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2.
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia.
6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ).
6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, określonych w pkt 5 i 6, Zamawiający żąda
dokumentów
przedstawionych w Tabeli pkt 6.4.
6.4.

l.p.

Zbiorcze zestawienie - wszystkich wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów:
Nazwa (rodzaj) dokumentu

1

Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ.

2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

3

Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców. (wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ). Brak takiego oświadczenia będzie traktowany jako oświadczenie
Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

4

Wykaz usług w którym wykonawca przedstawi ich wartość, przedmiot, daty wykonania, odbiorców,
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

6.5. Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (za wyjątkiem ewentualnych pełnomocnictwktóre powinny posiadać formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
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to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
6.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6.8. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze
wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w tabeli p. 2 a pozostałe dokumenty
będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana za
najkorzystniejszą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożą oni Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców,
zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
a) Zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) Wskazanie Pełnomocnika;
c) Zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego
zamówienia;
d) Zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących zamówienie
publicznych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną potwierdzając pismem. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.
7.2. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art.
38 ust. 1, 1a, 1b, i 2 ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz
zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
7.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego
Wykonawców.
7.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieści
na stronie internetowej na której zamieścił SIWZ.
7.5. Jeżeli w wyniku zmiany o której mowa w pkt 7.4, nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie
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zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o
tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści informację na
stronie internetowej na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
7.6. Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia
upoważnione są następujące osoby:
Małgorzata Pętela
tel. 74 648 04 09, e-mail- malgorzata.petela@darr.pl - w
zakresie procedury przetargowej
Anna Izbińska
tel. 74 648 04 41, e-mail – anna.izbinska@darr.pl – w
zakresie przedmiotu zamówienia
Każdorazowo w korespondencji proszę posługiwać się znakiem postępowania
ZP/PN/SZP/4/2013
7.7. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą faksu.
8.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.Okres związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert przy czym za pierwszy dzień w w. okresu uznaje się dzień składania
ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w
art. 85 ust. 2 ustawy.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Sposób składania ofert:
a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wzór formularza oferty
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
b) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
d) Oferta może być napisana odręcznie czytelnym pismem, pismem maszynowym
lub wydrukowana na komputerze oraz musi zostać podpisana przez osobę/y
upoważnioną /e na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń
woli – reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W przypadku gdy
dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Wykonawcę inną niż
wskazana w dokumencie wymienionym 6.1 „a” niniejszej SIWZ, do oferty
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należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej notarialnie kopi. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe
pełnomocnictwa będą podlegać uzupełnieniu na warunkach określonych w art.
26 ust. 3 ustawy.
e) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, we właściwej kolejności i
zabezpieczone przed dekompletacją.
f) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
g) Oferta musi zawierać:
- Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;
- Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.4 SIWZ;
- Stosowne pełnomocnictwa – w przypadkach wskazanych w niniejszej SIWZ;
h) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część
niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych
przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać
treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy
nieodpowiadająca treści formularzy będących załącznikami do SIWZ, może
podlegać odrzuceniu.
i) Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi
jawności postępowania Wykonawca może złożyć jedną ofertę składającą się z
dwóch części:
- części jawnej,
- części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący
wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica
przedsiębiorstwa, nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie
przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
j) Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w
formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci
elektronicznej.
k) Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu) z
umieszczonym na nim dokładnym adresem Zamawiającego i nazwą oraz
adresem Wykonawcy i dopiskiem:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno- Zdrój
(sekretariat)
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OFERTA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA
Usługa polegająca opracowaniu jednolitej koncepcji wizualizacji materiałów
promocyjnych oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby projektu:
„Laboratorium biznesu” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2
„Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
NIE OTWIERAĆ DO GODZ: 12:30 DNIA 29.01.2013r.
W przypadku braku w/ w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia lub inne.
11.Miejsce oraz termin składania ofert i ich otwarcia
11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój
A205/206) w terminie do dnia 29.01.2013r. godz. 12:00 lub przesyłać na adres
Zamawiającego: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58310 Szczawno- Zdrój – wiążącym
jest termin fizycznego doręczenia oferty
Zamawiającemu.
11.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego
w dniu 29.01.2013r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej (sala konferencyjna
nr A101, I piętro).
12.Opis sposobu obliczenia ceny
12.1 Cena oferty w formularzu oferty zał. Nr 1 do SIWZ musi zawierać ostateczną
sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne
do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT
– dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).
12.2 Ceną oferty jest cena (z naliczonym podatkiem VAT, wg stawki podstawowej
obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych) wymieniona w Formularzu Oferty.
Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównywania ofert.
12.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
12.4 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
12.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Laboratorium Biznesu
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1 Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
Komisja przetargowa dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone w oparciu o
kryteria wymienione w pkt 13.2 , na podstawie sumy osiągniętej liczby punktów
wyliczonych i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt).
13.2. Opis kryteriów oceny ofert.
- cena brutto – 100 pkt
Opis kryteriów oceny
1.

Liczba
punktów

Cena
W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane
punkty w skali od 0 do 100. Najwyższą liczbę punktów – 100 otrzyma
oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia
(cena z Oferty Przetargowej - Załącznik nr 1 do SIWZ), a każda następna
według poniższego wzoru:
Cena najniższa x 100 pkt
Liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------Cena oferty ocenianej
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru
zostanie przyjęta podana w ofertach łączna cena brutto za wykonanie
całości zamówienia.

14. Zmiana / wycofanie oferty:
14.1. Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
14.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
14.3.Pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE
OFERTY”,
14.4. Pismo o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę/y jak w pkt 10.1 „d”.
14.5. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
Wykonawcy.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
15.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,
której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy
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zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec
zmianie w przypadku wniesienia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym
terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po
rozstrzygnięciu ewentualnego odwołania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
15.2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących
zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a) zmiany terminu realizacji umowy w okolicznościach których Strony
umowy nie mogły przewidzieć.
15.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Termin, na
jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu
określonego na wykonanie zamówienia.
15.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy – osoby fizycznej, Zamawiający będzie
żądał, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
16.1. Zamawiający nie
wykonania umowy.

będzie

wymagał

wniesienia

zabezpieczenia

należytego

17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
17.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
17.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 17.1 są odwołanie oraz skarga
do sądu.
18.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
20.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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21.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający wyklucza rozliczenia w walutach obcych.
22.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
24.Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 -Formularz oferty -do wypełnienia przez Wykonawców;
Zał. nr 2 – Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez
podwykonawców;
Zał. nr 3 – Wykaz usług;
Zał. nr 4 - Oświadczenie;
Zał. nr 5 – Wzór umowy.
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