Warszawa: Usługa druku przygotowanych zasad Procedury uczelniane Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej - realizacja w ramach
Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej. Projekt współfinansowany ze
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 PO KL
Numer ogłoszenia: 414504 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska , Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 022 2346206, 2346630, faks 022 2346217, 6286075.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl

•

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku przygotowanych
zasad Procedury uczelniane Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice
Warszawskiej - realizacja w ramach Projektu Program Rozwojowy Politechniki
Warszawskiej. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 PO KL.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa druku
przygotowanych zasad Procedury uczelniane Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w
Politechnice Warszawskiej (zwana dalej opracowaniem) - realizacja w ramach Projektu
Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, w tym: 1. Przygotowanie materiału do
druku. 2. Format opracowania: B5 (176 mm x 250 mm). 3. Ilość stron opracowania/dane
techniczne druku (środek): ok 50 str offset - gramatura 100g/m2, kolor 1+1, w tym 10 stron
full kolor. 4. Ilość egzemplarzy opracowania: 2000,00 szt. 5. Okładka opracowania: matowa
jednostronnie + lakier UV punktowy jednostronnie, papier gramatura 250g/m2, full kolor
4+0, oprawa: klejona po dłuższym boku, projekt graficzny okładki dostarcza Zamawiający. 6.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wymagane logotypy Projektu wraz z instrukcją ich
umieszczenia oraz treść opracowania.
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II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
20.12.2009.
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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. pkt 1,2,3
ustawy; 2) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług druku materiałów
informacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj.
wykonali w okresie 3 lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - co najmniej jedną usługę odpowiadającą swym rodzajem
przedmiotowi zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu:
spełnia/nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy
muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w przedstawionych
dokumentach są aktualne na dzień złożenia oferty. 2) oświadczenie o spełanianiu
warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ustawy Pzp- sporządzone
wg wzoru znajdującego się w załączniku nr 1 do SIWZ. 3) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiadających
swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, wg wzoru znajdującego się w załączniku
nr 2 do SIWZ. 4) w przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących
wspólnie należy spełniać następujące warunki: - Wykonaawcy zobowiązaniu są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
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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: 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.pw.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika
Warszawska, Wydział Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00-668 Warszawa, pokój nr 50 G
(parter).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 09.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, ul.
Noakowskiego 3, 00-668 Warszawa, pokój nr 50 G.
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: Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 Program
Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Projektu Program Rozwojowy Politechniki
Warszawskiej.
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