Urząd Zamówień Publicznych

Strona 1 z 4

Katowice: DRUK I OPRAWA katalogu wystawy: Life
znaczy życie. 50 lat z fotografią Józefa Ligęzy. Oprac.
Danuta Kowalik-Dura (ISBN: 978-83-60353-68-4)
Numer ogłoszenia: 112093 - 2008; data zamieszczenia:
28.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie, Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032
2585661-3; 3503672, fax 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DRUK I OPRAWA katalogu wystawy: Life
znaczy życie. 50 lat z fotografią Józefa Ligęzy. Oprac. Danuta Kowalik-Dura (ISBN: 978-83-60353-68-4).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DRUK I OPRAWA PUBLIKACJI
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Katalog wystawy: Life znaczy życie. 50 lat z fotografią Józefa Ligęzy.
Oprac. Danuta Kowalik-Dura (ISBN: 978-83-60353-68-4)

Określenie parametrów technicznych
Format: 210x210 mm (po obcięciu)
Nakład: 300 egz.
Objętość: 4,0 arkusze drukarskie ( 32 strony + okładka)
Oprawa: broszurowa, bigowana, folia błyszcząca, blok klejony
Materiały: okładka: karton jednostronnie kredowany 275g
środki: kreda 150g matowa
Kolor druku: okładka: 4+0
środki: 4+4
Inne: proof - 2 wydruki formatu A3 ze stron wskazanych przez zleceniodawcę
Termin dostarczenia nakładu do siedziby zamawiającego: 27 czerwca 2008 r.
1. Zamawiający wymaga wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi normami: BN-76/7440-05; BN65/7440-05; BN-66/7440-06; BN-73/7401-11; BN-71/7401-03; BN-86/7401-17.
2. Zamawiający wymaga wykonania usług na poziomie jakościowo zgodnym z obowiązującymi normami.
Jeżeli wykonanie usługi będzie jakościowo niezgodne z normami, zamawiającemu będzie przysługiwało:
prawo domagania się ponownego wykonania usługi w przypadku, gdy w sposób rażący jej jakość będzie
odbiegała od obowiązujących norm; w innych przypadkach - usunięcia usterek bądź obniżenia wysokości
zapłaty za dany tytuł.
3. Materiały będą przekazywane na CD w postaci plików PDF i/lub PS (do uzgodnienia) + podstawa do
montażu.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał ozalid tytułu przekazanego do druku i przedstawił do
akceptacji zamawiającego.
5. Wykonawca będzie zwracał zamawiającemu wszystkie otrzymane materiały stanowiące własność
zamawiającego.
6. Wykonawca osobiście lub przez przedstawiciela odbiera materiały do druku we własnym zakresie z
siedziby zamawiającego i dostarcza wymagane materiały (proofy oraz ozalidy) do siedziby zamawiającego.
7. Termin dostarczenia próbnego wydruku kolorowego (proof ) i ozalidu - 2 dni robocze od daty odbioru
materiałów do druku.
8. Termin wykonania i dostarczenia nakładu: 9 dni roboczych od daty odbioru materiałów do druku.
9. W cenie oferty należy uwzględnić dostarczenie gotowego nakładu w paczkach po 30 egzemplarzy
(odpowiednio oznakowanych: autor, tytuł, liczba egzemplarzy) do magazynu siedziby zamawiającego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.10.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 27.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
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Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które
ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły
zerowojedynkowej tzn. spełnia lub nie spełnia danego warunku
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z
ofertą:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 233 z 2007r poz. 1655 tekst jednolity)
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006
roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z dnia 24 maja 2006 r.)
3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1. Zamawiający zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia dokumenty opisane w pkt 1.1, 1.2, 1.3, winny być złożone przez każdego z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeumslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Śląskie al. W.
Korfantego 3 40-005 Katowice pok. 405 p.IV
lub pobrać ze strony internetowej Zamawiajacego (zakładka Przetargi).
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Śląskie al. W. Korfantego 3 40-005 Katowice
pok. 405 p.IV.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie
Adres Zamawiającego:
Muzeum Śląskie, Dział Zamówień Publicznych
Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice
podając nr nadany sprawie przez Zamawiającego
faksem na numer: (032) 259 98 04, 032 258 56 61-3 wew. 326. czynny w godz. 9:00-14:00
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości poniżej kwoty 133 000 euro.
Środkiem odwoławczym jest tylko protest, którego rozstrzygnięcie przez Zamawiającego jest ostateczne i
nie przysługuje od niego odwołanie.
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