Piła: sukcesywne wykonywanie projektów graficznych, druk materiałów informacyjno promocyjnych wraz z dostawą
Numer ogłoszenia: 45187 - 2012; data zamieszczenia: 25.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne wykonywanie
projektów graficznych, druk materiałów informacyjno - promocyjnych wraz z dostawą.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje sukcesywne wykonywanie projektów graficznych, druk materiałów
informacyjno - promocyjnych wraz z dostawą: GRUPA I 1)Plakatów o następujących
parametrach: - rozmiar A2, - kolor 4+0 plus lakier dyspersyjny, - gramatura(g/m2) 135 rodzaj papieru -kreda błyszcząca/kreda matowa - łączny nakład - 3100 sztuk, zamówienia w
nakładach: - 6 edycji po 100 sztuk - 6 edycji po 250 sztuk - 1 edycja po 1000 sztuk - ilość
wzorów graficznych 13 2)Zaproszeń o następujących parametrach: - rozmiar A5 składane do
A6, - kolor 4+4, - gramatura(g/m2) 300 - rodzaj papieru - papier satynowany, biały - łączny
nakład 300 szt, zamówienia w nakładach: - 1 edycja po 50 sztuk - 1 edycja po 250 sztuk ilość wzorów graficznych - 2 3)Ulotek o następujących parametrach: - rozmiar
2xDL(198x210 cm), - kolor 4+4 plus lakier dyspersyjny, - gramatura(g/m2) 135 - rodzaj
papieru -kreda błyszcząca/kreda matowa - łączny nakład 4 000 szt, zamówienia w nakładach:
- 1 edycja po 1000 sztuk - 1 edycja po 3000 sztuk - ilość wzorów graficznych - 2 - rozmiar
A4, składane do DL lub A5 - kolor 4+4 plus lakier dyspersyjny - gramatura(g/m2) 135 rodzaj papieru -kreda błyszcząca/kreda matowa - łączny nakład 820 000 szt, zamówienia w
nakładach: - 3 edycje po 1000 sztuk - 1 edycja po 2000 sztuk - 1 edycja po 35000 sztuk - 1
edycja po 120000 sztuk - 3 edycje po 220000 sztuk - ilość wzorów graficznych - 9
4)Dyplomy o następujących parametrach: - rozmiar A4, - kolor 4+0, - gramatura(g/m2) 250 rodzaj papieru -kreda błyszcząca/kreda matowa,papier satynowany - łączny nakład 1000 szt,
zamówienia w nakładach: - 1 edycja po 500 sztuk - 1 edycja po 400 sztuk - 1 edycja po 100
sztuk - ilość wzorów graficznych - 3 5)Wizytówki o następujących parametrach: - rozmiar
90x50 mm, - kolor 4+4 - gramatura(g/m2) 350 - rodzaj papieru -kreda błyszcząca/kreda
matowa, laminowane dwustronnie, rogi proste - łączny nakład 5800 szt, zamówienia w

nakładach: - 4 edycja po 50 sztuk - 1 edycja po 100 sztuk - 2 edycje po 250 sztuk - 6 edycji po
500 sztuk - 1 edycja po 2000 sztuk - ilość wzorów graficznych 14 6)Karnety o następujących
parametrach: - rozmiar 90x65 mm, - kolor 4+1, - gramatura(g/m2) 300 - rodzaj papieru -kreda
matowa - łączny nakład 5600 szt, zamówienia w nakładach: - 7 edycji po 100 sztuk - 2 edycje
po 150 sztuk - 7 edycji po 200 sztuk - 6 edycji po 250 sztuk - 1 edycja po 300 sztuk - 4 edycje
po 350 sztuk - ilość wzorów graficznych - 27 7)Bilety o następujących parametrach: - rozmiar
90x65 mm, - kolor 4+1, - gramatura(g/m2) 130 - rodzaj papieru -kreda błyszcząca/kreda
matowa - łączny nakład 1250 szt, zamówienia w nakładach: - 5 edycji po 250 sztuk - ilość
wzorów graficznych - 5 GRUPA II 8) Roll- upy o następujących parametrach: PEŁEN
SYSTEM: - rozmiar 85 x200 cm, - kolor 4+0 materiał typu Blackout plus system aluminiowy
z dwoma nóżkami technika druku: dowolna, bezzapachowa, umożliwiająca ekspozycję
wewnątrz jak i na zewnątrz łączny nakład 5 szt, zamówienia w nakładach: - 5 edycji po 1
sztuce - ilość wzorów graficznych - 5 Wymiana nośnika grafiki ( odbiór od Zamawiającego,
wymiana nośnika, dostarczenie do siedziby Zamawiającego): rozmiar 85 x 200 cm kolor 4+0
materiał typu Blackout technika druku: dowolna, bezzapachowa umożliwiająca ekspozycję
wewnątrz jak i na zewnątrz łączny nakład 5 szt, zamówienia w nakładach: - 5 edycji po 1
sztuce - ilość wzorów graficznych - 5 9) Baner informacyjny o następujących parametrach: kolor 4+0, - gramatura(g/m2) 510 - frontlit 510 oczkowany co 50 cm - łączny nakład 175 m2,
zamówienia w nakładach: - 50 sztuk, średnia powierzchnia 3,5 m2 - planowana ilość wzorów
graficznych - 30 10) Naklejki o następujących parametrach: - format do A4; - kolor 4+0, folia monomeryczna biała ( naklejki różnego formatu, wycinane wg różnych kształtów) łączny nakład 22 m2, zamówienia w nakładach: - 5 wzorów, średni nakład 4,4 m2 planowana ilość wzorów graficznych - 5 - format powyżej A4 - kolor 4+0, - folia
monomeryczna biała ( naklejki różnego formatu w kształcie prostokątów) - łączny nakład 29
m2 , zamówienia w nakładach: - 29 wzorów, średnia nakład 1,0 m2 - planowana ilość
wzorów graficznych - 29 11) Tablice informacyjne o następujących parametrach: - tablica
wykonana z polipropylenu kanalikowego 10 mm, białego, wyklejana folią monometryczną
z zadrukiem - kolor 4+0, - łączny nakład 60 m2, zamówienia w nakładach: - 15 sztuk, średnia
nakład 4,0 m2 - planowana ilość wzorów graficznych - 10 - tablica wykonana z pcv
spienionego 5 mm, białego, wyklejona folią monomeryczą z zadrukiem - kolor 4+0, - łączny
nakład 20 m2, zamówienia w nakładach: - 40 sztuk, średnia powierzchnia 0,5 m2 - planowana
ilość wzorów graficznych - 30 12) Billboard o następujących parametrach: - rozmiar 504x238
cm, - kolor 4+0, - gramatura(g/m2) 130 - rodzaj papieru -papier blue back - łączny nakład 3
sztuki, zamówienia w nakładach: - 3 edycje po 1sztuce - planowana ilość wzorów graficznych
- 3 GRUPA III 13) Identyfikator o następujących parametrach: - trwała osłona do
identyfikatorów wykonana z tworzywa sztucznego, sztywna, wielokrotnego użytku, dostępna
w wersji z mocowaniem do smyczy lub klipsem zatrzaskowym - rozmiar 5x85 mm (+/- 2
mm) Wkładka: - kolor 4+0, - gramatura(g/m2) - 170 - łączny nakład 1000 szt, zamówienia w
nakładach: - 10 edycji po 100 sztuk - ilość wzorów: 10 14) Smycze - smycz szyta o
szerokości 15 mm - druk sublimacyjny dwustronny 4+4 - zakończona karabińczykiem typu R
- łączny nakład 1000 sztuk, zamówienia w nakładach - 1 edycja po 1000 sztuk - ilość wzorów
graficznych: 1 15) Druki samokopiujące o następujących parametrach: - rozmiar
14,8x10,5cm, - kolor 1+0, - gramatura(g/m2) 60 - rodzaj papieru -samokopia biała (oryginał +
2 kopie , 30 kpl w bloczku, numeracja) - pod spodem karton usztywniający - klejenie po
krótkim boku - łączny nakład 1650 szt, zamówienia w nakładach: - 1 edycja po 15 sztuk - 1
edycja po 135 sztuk - 3 edycje po 500 sztuk ilość wzorów graficznych: 5 - rozmiar 9,6x13,6
cm, - kolor 1+0, - gramatura(g/m2) 60 - rodzaj papieru- samokopia biała (oryginał + 2 kopie ,
30 kpl w bloczku, numeracja) - pod spodem karton usztywniający - klejenie po krótkim boku
- łączny nakład 1700 szt, zamówienia w nakładach: - 2 edycje po 100 sztuk - 3 edycja po 500
sztuk - ilość wzorów graficznych : 5 GRUPA IV 16) Kalendarzyk o następujących

parametrach: - rozmiar 85x55 mm (+/- 1 mm), - kolor 4+4, - gramatura(g/m2) 350 - rodzaj
papieru - kreda mat 350 gram plus laminat matowy lub błyszczący, zaokrąglone narożniki łączny nakład 45 000 szt, zamówienia w nakładach: - 2 edycje po 7500 sztuk - 2 edycje po
15000 sztuk - ilość wzorów graficznych : 4 17) Teczka o następujących parametrach: - teczki
sztuczne skóropodobne - rozmiar A4+, - kolor oprawy: granatowy - logo tłoczone plus
srebrne znakowanie - kolor wewnątrz: biały - uchwyt na dyplom - nakład: 1 edycja - 100
sztuk 18) Katalog informacyjny A4 - okładka: 4+4 + folia mat dwustronna + lakier miejscowy
UV jednostronny - papier kreda mat 250 gram - środek: druk 4+4+ lakier dyspersyjny plus
lakier miejscowy UV - papier kreda mat 170 gram - ilość stron wewnątrz - 32 - łączna ilość
stron z okładką: 36 Katalog zszyty w 2 miejscach zszywką nakład: 1 edycja po 2500 sztuk 1
edycja po 7500 sztuk GRUPA V 19) Usługa graficzna Wykonanie projektów reklam
prasowych, banerów na stronę www, w tym wersji flesh, opracowanie prezentacji
multimedialnych. Łącznie: 100 roboczogodzin Projekty wykonane będą na podstawie
materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę. Czas reakcji i realizacji odpowiedź na
wysłane zamówienie - 2 godziny robocze od zgłoszenia, projekt graficzny: 8 godzin
roboczych od otrzymania materiałów od Zamawiającego, dostarczenie wydruków próbnych (
grupa 1 oraz grupa 3) - 8 godzin roboczych od akceptacji projektu przez Zamawiającego,
realizacja zlecenia wraz z dostawą do Zamawiającego: - grupa 1 i grupa 2 - 6 dni roboczych
od akceptacji projektu i wzoru - grupa 3 i grupa 4 - 11 dni roboczych od akceptacji projektu i
wzoru..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 31.52.31.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


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 oświadczenie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o oświadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o oświadczenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY




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:
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



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert





aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

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 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 POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, ( w przypadku podmiotów
występujących wspólnie) 2) Parafowany projekt umowy 3) Przykłady wykonanych prac, a w

przypadku materiałów wielkoformatowych minimalny format dostarczonej próbki 50x50 cm.
Koszt ich wykonania leżą po stronie Wykonawcy.
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 ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:



1 - Cena - 60
2 - Jakość - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
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.mosir.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.mosir.pila.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pile, ul. Bydgoska 76.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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 Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

