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Bialystok: w Czesci A: wykonanie i dostawe materialów promocyjnych w
ramach SPO RZLprojektu pod nazwa Urzad Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h
na dobe w Czesci B: opracowanie graficzne, sklad, lamanie oraz druk i

dostawa publikacji ksiazkowej
Numer ogloszenia: 26350 -2008; data zamieszczenia: 07.02.2008

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

I

I

~

... Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

.

SEKCJAI:~AJACY

I. 1) NAZWAIADRES: Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Bialystok, woj.
podlaskie, tel. 0857497200,7497203, fax 085 7497209.

Adres strony Internetowej zamawiajacego: www.up.podlasie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1)OPIS

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: w Czesci A:wykonanie idostawe materialów

promocyjnych w ramach SPO RZL projektu pod nazwa Urzad Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobe w Czesci

B: opracowanie graficzne, sklad, lamanie oraz druk i dostawa publikacji ksiazkowej.
11.1.2)Rodzaj zamówienia: dostawy.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: w Czesci A:wykonanie idostawe

materialów promocyjnych w ramach SPO RZL projektu pod nazwa Urzad Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobe

w Czesci B: opracowanie graficzne, sklad, lamanie oraz druk i dostawa publikacji ksiazkowej Podsumowanie

procedur konkursowych w ramach Dzialania 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR w województwie podlaskim -przeglad
projektów wraz z plyta CD-R

11.1.4)Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 78.23.00.00-8.

11.1.5) Czy dopuszcza sie zloienle oferty czesciowej: Tak, ilosc czesci: 2.

11.1.6) Czy dopuszcza sie zloienle oferty wariantowej: Nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakonczenia: 30.04.2008.

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

11I.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

11I.2)WARUNKIUDZIALU

Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania

tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, do Postepowania o udzielenie Zamówienia moga

przystapic Wykonawcy, którzy: 1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci

lub czynnosci, jezeli odrebne przepisy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien, 2)

l z 3 2008-02-08 09:22



file:/ //C:/Documents%20and%20Settings/soroka _izabelaIU stawien. ..

-

posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania Zamówienia, 3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniajacej wykonanie Zamówienia, 4) nie podlegaja wykluczeniu z Postepowania, na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

Informacja o oswiadczeniach I dokumentach, jakle maja dostarczyc wykonawcy w celu

potwierdzenia spelniania warunków udzialu w post,powanlu: 1) Oswiadczenie o spelnieniu

warunków okreslonych wart. 22 ust. 1 Ustawy - wzór oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 3A i 3B

do SIWZ, 2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do

ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub

zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uplywem terminu skladania ofert, 3) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu

skarbowego oraz wlasciwego oddzialuZakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spolecznego, potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z

oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub

zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty

zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert,

~
-

SEKCJA IV:PROCEDURA

1V.1)TRYB UDZIELENIAZAMÓWIENIA

1V.1.1)Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1V.2)KRYTERIAOCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

1V.2.2)Wykorzystana b,dzle aukcja elektroniczna: Nie.

1V.3)INFORMACJEADMINISTRACYJNE

1V.3.1)Adres strony Internetowej, na której dost,pna jest specyfikacja Istotnych warunków

zamówienia: www.up.podlasie.pl

Specyflkacj, Istotnych warunków zamówienia mo:l:nauzyskac pod adresem: na stronie internetowej

www.up.podlasie.pllub w siedzibie Urzedu.

1V.3.2) Opis potrzeb Iwymagan zamawiajacego okreslonych w sposób umo:l:llwlajacy przygotowanie

si, wykonawców do udzialu w dialogu konkurencyjnym lub Informacja o sposobie uzyskania tego
opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokosci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjne.go

przedstawili rozwiazania stanowiace podstaw, do skladania ofert, je:l:ellzamawiajacy przewiduje
nagrody: nie dotyczy

1V.3.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w post,powanlu lub ofert: 15.02.2008

godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Urzad Pracy, 15 -354 Bialystok, ul. Pogodna 22.

1V.3.5)Termin zwiazaniaoferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

1V.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodków UnII

Europejskiej:Zamówienie jest finansowane z czesci A z Europejskiego Funduszu Spolecznego,w Czesi B z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZALACZNIK I -INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA:wykonanie i dostawe materialów promocyjnych w ramach SPO RZL projektu pod

nazwa Urzad Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamówienia: wykonanie i dostawe
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materialów promocyjnych w ramach SPO RZL projektu pod nazwa Urzad Pracy 7 dni w tygodniu,

24 h na dobe.

2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 78.23.00.00-8.

3) Czas trwania lub tennln wykonania: Zakonczenie: 30.04.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

...,

CZESC Nr: 2 NAZWA: opracowanie graficzne, sklad, lamanie oraz druk i dostawa publikacji ksiazkowej

Podsumowanie procedur konkursowych w ramach Dzialania 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR w województwie

podlaskim - przeglad projektów wraz z plyta CD-R w ramach projektu nr 03_750 realizowanegow zakresie

Dzialania 4.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnegowspólfinansowanego ze
srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamówienia: opracowanie graficzne,

sklad, lamanie oraz druk i dostawa publikacji ksiazkowej Podsumowanie procedur konkursowych

w ramach Dzialania 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR w województwie podlaskim - przeglad projektów

wraz z plyta CD-R w ramach projektu nr 03_750 realizowanegow zakresie Dzialania 4.3

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnegowspólfinansowanego ze

srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 78.23.00.00-8.
3) Czas trwania lub tennln wykonania: Zakonczenie: 30.04.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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