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Rzeszów: Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, wykonanie,
druk i dostawę publikacji, ulotek oraz gadżetów promocyjnoinformacyjnych dla projektu pn. Podkarpackie na szlaku gwiazd - udział w
targach w Cannes współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013
Numer ogłoszenia: 366995 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZW A I ADRES: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska , ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
woj. podkarpackie, tel. 17 850 65 67, faks 17 853 68 98.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.karpacki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAW IAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓW IENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie
graficzne, wykonanie, druk i dostawę publikacji, ulotek oraz gadżetów promocyjno-informacyjnych dla projektu pn.
Podkarpackie na szlaku gwiazd - udział w targach w Cannes współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawa publikacji, ulotek oraz gadżetów promocyjno-informacyjnych
dla projektu pn. Podkarpackie na szlaku gwiazd - udział w targach w Cannes współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. W skład zamówienia wchodzi: SEGREGATOR z zestawem wkładek - 10 000 sztuk - ULOTKA DL/3 - 1 000 sztuk - DŁUGOPIS - 500 sztuk KUBEK PORCELANOWY - 200 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
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II.1.5) W spólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.25.00-7, 79.82.21.00-3, 79.82.20.00-2,
79.82.30.00-9, 39.29.41.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRW ANIA ZAMÓW IENIA LUB TERMIN W YKONANIA: Zakończenie: 08.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) W ADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) W ARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYW ANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH W ARUNKÓW
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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełniają wymagania dotyczące
wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z art. 22 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i
dokumenty wymienione w pkt. 9.13 SIWZ. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.2) W iedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełniają warunek posiadania wiedzy i
doświadczenia zgodnie z pkt. 5.3. SIWZ - spełniają wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia
zgodnie z art. 22 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunku będzie
dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w pkt. 9.13 SIWZ. Ocena
będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunku będzie
dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w pkt. 9.13 SIWZ. Ocena
będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w pkt.
9.13 SIWZ. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełniają warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w pkt.
9.13 SIWZ. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚW IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
W YKONAW CY W CELU POTW IERDZENIA SPEŁNIANIA W ARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA W YKLUCZENIU NA PODSTAW IE ART. 24 UST. 1 USTAW Y
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 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 lub są wykonywane należycie
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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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
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTW IERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROW ANE DOSTAW Y , USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOW LANE ODPOW IADAJĄ OKREŚLONYM W YMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) wraz z referencjami
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓW IENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOW Y
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.karpacki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Strategii i Projektów
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SEKP, ul. Kościuszki 4/10-11, 35-030 Rzeszów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2010
godzina 10:00, miejsce: Biuro Strategii i Projektów SEKP, ul. Kościuszki 4/10-11, 35-030 Rzeszów.
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: Projekt pod nazwą Podkarpackie na szlaku gwiazd - udział w targach w Cannes (numer
WND-RPPK.01.04.00-18-062/10), w ramach którego realizowane jest zamówienie, jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
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 W olnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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