
Białystok: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów graficznych

okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki,

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej

Numer ogłoszenia: 270592 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku , ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, woj. podlaskie,

tel. 085 7497200, 7497203, faks 085 7497209.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.podlasie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów

graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium

Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r.,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w

regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. -

31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i

przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Zgodnie z CPV - 79820000-8

Usługi związane z drukowaniem, 79822500-7 Usługi projektów graficznych. Szczegółowe określenie przedmiotu

zamówienia zawarte są w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.00.00-8, 79.82.25.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.



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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: 1. Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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 na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń

wymienionych w punkcie VI SIWZ, zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia. 3. Wykonawcy niespełniający

powyŜszych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania, a ich

oferty zostaną uznane za odrzucone..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 44 Ustawy

Wykonawca złoŜy: a) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wzór

oświadczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ, b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego

zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego, potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 lit. a), b), składa dokument lub

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a) powinien być

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o

którym mowa w pkt 2 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert. 4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się

je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone, przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Wymagane dokumenty winny być przedstawione w

oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby

upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy za wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. a),

które powinny być przedstawione w oryginale. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane

wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę..

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: najniŜsza 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.up.podlasie.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wojewódzki Urząd Pracy w

Białymstoku ul. Pogodna 22 15-354 Białystok.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina

10:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15-354 Białystok pokój 209.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Projekt pt. Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowany w okresie

01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.


