Urząd Zamówień Publicznych

Strona 1 z 3

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/08-1842703

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Muzeum Śląskie
Adres pocztowy:
Ulica:
al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość:
Katowice

Kod pocztowy:
40-005

Osoba upoważniona do kontaktów:
Krzysztof Pasek, Elzbieta Giszter
e-mail:
k.pasek@muzeumslaskie.pl

Telefon:
032 258 56 61-3 wew. 303 lub 356
Fax:
032 259 98 04, 032 258 56 61-3 wew. 326

Województwo:
śląskie

Określenie przedmiotu zamówienia:
DRUK I OPRAWA 32 PUBLIKACJI
(kod CPV 78100000-1)
w tym:
5 katalogów zbiorów formatu A4 (210 x 297 mm) o objętości ok. 112,5 ark. druk. (1 arkusz
drukarski = 8 stron)
15 katalogów wystaw formatu 210x210 mm o objętości ok. 60,5 ark. druk. (1 arkusz drukarski = 8
stron)
3 książek formatu B5 (170 x 240 mm) z serii „Dzieła malarzy polskich…” o objętości ok. 6,0 ark.
druk. (1 arkusz drukarski = 16 stron)
4 książek formatu B5 (170 x 240 mm) o objętości ok. 56,25 ark. druk. (1 arkusz drukarski = 16
stron)
1 książki formatu A4 pomniejszonego (200 x 260 mm) o objętości 22,5 ark. druk. (1 arkusz
drukarski = 16 stron)
4 książek formatu A5 (145 x 210 mm) o objętości ok. 25,0 ark. druk. (1 arkusz drukarski = 16
stron)
o łącznej objętości 282,75-

295,0

ark. druk.

INFORMACJE DODATKOWE.

1.
2.
4.
5.
6.

Zamawiający
Zamawiający
Zamawiający
Zamawiający
Zamawiający

nie
nie
nie
nie
nie

dopuszcza składania ofert częściowych.
dopuszcza składania ofert wariantowych.
przewiduje aukcji elektronicznej.
przewiduje zawarcia umowy ramowej.
przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia
30.12.2007 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu
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SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPAŁNIENIA 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.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
następujące warunki szczegółowe:
−

zamówienia

musi

spełniać

W okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali usługi druku i oprawy co najmniej 10
książek, odpowiadającym swoim rodzajem stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi, że
zamówienia te zostały wykonane należycie. W tym:
3 książek formatu A4 (katalog, album, folder) w twardej oprawie (szytej nićmi)
drukowanych na kredzie (matowej i błyszczącej) zawierających kolorowe
reprodukcje dzieł artystycznych (obrazy, rzeźby),
3 książek formatu B5 w oprawie broszurowej (klejonych) zawierających tekst
(druk czarny) i ilustracje (druk kolorowy),
2 książki formatu A5 o objętości ok. 2 ark. druk. w oprawie broszurowej,
2 książki formatu B5 w twardej oprawie o objętości powyżej 20 ark. druk.;

− W okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali usługi druku i oprawy książek,
odpowiadającym swoim rodzajem stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi, że
zamówienia te zostały wykonane należycie na sumaryczną kwotę minimum
60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Wykażą, iż posiadają urządzenia niezbędne do realizacji niniejszego
zamówienia,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada co
najmniej: maszynę drukarską czterokolorową oraz zszywarkę.
−

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
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 2000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10:00,
12.04.2007 r.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu
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Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, zgodnie z art. 91 Ustawy oraz z postanowieniami SIWZ, dział
XIII, Zamawiający uznał ofertę za najkorzystniejszą. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Wielobranzowe TOLEK Drukarnia im. Karola Miarki
Adres pocztowy:
Ulica:
Żwirki i Wigury 1
Miejscowość:
Mikołów

Telefon:

Kod pocztowy:
43-190

Województwo:
śląskie

Fax:

e-mail:

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu
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