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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.infish.com.pl/przetargi

Olsztyn-Kortowo: Wykonanie materiałów reklamowych
(szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt: Opracowanie i
wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich
oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa
śródlądowego realizowanego w ramach programu operacyjnego
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z
publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu
Rybackiego (Nr umowy 00001-61720-OR1400003_09_10)
Numer ogłoszenia: 457946 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.infish.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów reklamowych
(szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt: Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego
korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego
realizowanego w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-61720-OR1400003_09_10).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie materiałów
reklamowych (szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt:. Opracowanie i wdrażanie zasad
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zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa
śródlądowego realizowanego w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków
krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-61720-OR1400003_09_10).
Specyfikacja techniczna kompletu materiałów reklamowych (szkoleniowych): Torba na ramię: - materiał:
poliester, - wymiary torby: 345x130x340 mm (+/- 10%), - kolory torby: niebieski, grantowy, zielony, - główna
kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, - pasek na ramię o regulowanej długości, - znakowanie: nadruk
termotransferem w 1 miejscu na klapie, dwa kolory uzgodnione z Zamawiającym, maks. rozmiar nadruku:
25x25 cm, treść nadruku: logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki, logo PO Ryby, logotyp projektu,
- pakowanie zbiorcze w karton, ilość - 190 szt. Zestaw piśmienniczy długopis i ołówek automatyczny: Długopis: materiał, z którego jest wykonany: aluminium, metal, mechanizm przyciskowy. Ołówek: materiał, z
którego jest wykonany: aluminium, metal, mechanizm przyciskowy. Znakowanie: grawer laserowy na dwóch
stronach korpusu długopisu i ołówka, kolor otrzymany z odsłoniętego podłoża, układ: 1 strona korpusu logo
Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki, logo PO Ryby, 2 strona korpusu logotyp projektu, zestaw
piśmienniczy długopis i ołówek automatyczny zapakowane razem w opakowaniu kartonowym lub
plastykowym. Ilość: 190 zestawów. Pakowanie zbiorcze w karton. Koszulka polo: - kolor: niebieski, biały,
czerwony, gramatura: od 180 g/m2, - materiał: 100% bawełny - wysokogatunkowa bawełna czesana, - trzy
guziki w kolorze koszulki, - rozmiary: L, XL, XXL, - ilości: L (85 szt.), XL (65 szt.), XXL (40 szt.), - znakowanie:
haft 1 miejsce na piersi i 1 miejsce na plecach, jeden kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, maks. rozmiar
haftu na piersi: 5x6 cm, na plecach: 19x12 cm, treść znakowania: na piersi logotyp projektu, na plecach logo
Unia Europejska, logo PO Ryby. Pakowane pojedynczo w woreczki foliowe, pakowanie zbiorcze w karton.
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 3 rodzajów
zestawów ołówek automatyczny - długopis wraz z opakowaniem, załączając do oferty 3 kolorowe zdjęcia, z
których Zamawiający wybierze 1 zestaw. Logotyp projektu będzie dostarczony wraz umową. Wzory logo Unii
Europejska oraz logo PO Ryby będą wykonane według Księgi Wizualizacji:
http:www.rybactwo.info_media_Ksiega_wizualizacji_znaku_2011.pdf) Oferent skonsultuje wykonanie i
umieszczenie znaków graficznych w terminie 7 dni od daty podpisanie umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.
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: 25.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.
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
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
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takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp - Załącznik nr 4 do SIWZ; Podpisany formularz Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ; Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, Załącznik nr 2
do SIWZ; Wypełniony i podpisany Formularz cenowy, Załącznik nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo do
podpisywania oferty i dokumentów za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy czyni to osoba nie wymieniona
w dokumencie rejestracyjnym lub ewidencyjnym, złożone w oryginale lub potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
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: najniższa cena.
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany dotyczą okoliczności opisanych poniżej. Zamawiający przewiduje
w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: - Zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie
okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy (np. działania siły wyższej) mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi, - Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na
wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności. W przypadku zaistnienia którejś z wyżej wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin
realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. Wszelkie zmiany zapisów
umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w formie (aneksu do umowy).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, Sekretariat p. 106 I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012
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godzina 12:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10,
10-719 Olsztyn, Sekretariat p. 106 I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt pt: Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich
oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego realizowanego w ramach programu
operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z
pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego
(Nr umowy 00001-61720-OR1400003_09_10).
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: tak
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