
Olsztyn-Kortowo: Usługa druku ksi ąŜki (monografii) oraz publikacji w ramach 

projektu pt. Opracowanie i wdra Ŝanie zasad zrównowa Ŝonego korzystania z 

zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawi cieli sektora rybactwa 

śródl ądowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjneg o: 

Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów 

rybackich 2007-2013 (Nr umowy 00001-61720- OR140000 3_09_10) 

Numer ogłoszenia: 126920 - 2012; data zamieszczenia : 20.04.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 50332 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 

Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa druku ksiąŜki (monografii) oraz publikacji w ramach 

projektu pt. Opracowanie i wdraŜanie zasad zrównowaŜonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój 

współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: 

ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 (Nr umowy 00001-61720- 

OR1400003_09_10). 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa druku ksiąŜki 

(monografii) oraz publikacji wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pt. Opracowanie i wdraŜanie zasad 

zrównowaŜonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa 

śródlądowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych 

oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10). Zamówienie obejmuje: 1) 

druk ksiąŜki (monografii): ZrównowaŜone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku, z plików PDF 

dostarczonych przez Zamawiającego do 15-05-2012 r, - nakład 300 egzemplarzy, - format ksiąŜki B5 (170 x 240 mm) 

- objętość ok. 300 stron - papier środek - kreda mat 100 g/m2, kolor CMYK 4+4 - oprawa ksiąŜkowa, szyta - oprawa 

twarda (tektura 1200 g/m2), grzbiet półokrągły, napis na grzbiecie - oklejka kreda błyszcz. 135 g/m2, kolor 4 + 0 + folia 

matt. dostawa ksiąŜek do dnia 28-05-2012 r. 2) druk publikacji Zasady ZrównowaŜonego Korzystania z Zasobów 

Rybackich z plików PDF dostarczonych przez Zamawiającego do 15-12-2012 r. - nakład 300 egzemplarzy - format 

ksiąŜki B5 (170 x 240 mm) - objętość ok. 100 stron - papier środek - kreda mat 100 g/m2, kolor CMYK 4+4 - oprawa 

ksiąŜkowa, szyta - oprawa twarda (tektura 1200 g/m2), grzbiet półokrągły, napis na grzbiecie - oklejka kreda błyszcz. 

135 g/m2, kolor 4 + 0 + folia matt. dostawa publikacji do dnia 31-12-2012 r. Szczegółowe określenie przedmiotu 

zamówienia dla zawarte jest w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do 
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SIWZ. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 22.11.00.00-4, 79.82.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Projekt pt.: Opracowanie i wdraŜanie zasad zrównowaŜonego korzystania z zasobów rybackich 

oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego, realizowany w ramach programu 

operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013, z 

pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr 

umowy 00001-61720-OR1400003_09_10).. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  16.03.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  15. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. Pułaskiego 6/10, 26-

600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 23982,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  14682,15 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 14682,15 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 29295,00 

Waluta:  PLN. 
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