
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wydruk i opracowanie różnego rodzaju publikacji informacyjno-promocyjnych miasta Pionki

Znak sprawy: IR.2710.19.2012

S P E C Y F I K A C J A 
I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, na usługi:

przygotowania merytorycznego, opracowania graficznego i wydruku różnego 
rodzaju publikacji informacyjno-promocyjnych miasta Pionki – w ramach 
projektu „Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza’’

Zamówienie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:

Nazwa: Gmina Miasto Pionki
Adres: Aleja Jana Pawła II 15,  26-670  Pionki
Regon: 000 525 375
NIP:  812-10-00-279
Nr telefonu: 48 34 14 201
Nr faksu: 48 34 14 204,
Adres e-mail: burmistrz@pionki.pl
Strona internetowa: www.pionki.pl , www.bip.pionki.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są na stronie internetowej 
www.bip.pionki.pl w części „Ogłoszenia”.

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze 
zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, a także z wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami 
wykonawczymi.

2.  Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

3.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4.  Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
1)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
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2)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3)  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy pzp,
4)  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5)  Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w 
swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.

2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne, opracowanie graficzne i wydruk różnego 
rodzaju  nw.  publikacji  informacyjno-promocyjnych  miasta Pionki  –  w  ramach  projektu  „Pionki 
miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza’’.

3.   Ulotki
3.1. ulotka ‘’Targi’’
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie i wykonanie ulotki informacyjno-promocyjnej dla projektu 
pt: ‘’Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza’’.
W skład zamówienia wchodzi opracowanie graficzne, skład , tłumaczenie i druk ulotki.
- wydruk w pełnym kolorze, dwustronny 
- format: A4
- papier kredowy, min 130 g/m2
- ilość stron 4 
- zaprojektowana ulotka będzie liczyła 4 strony w języku polskim, 
- ulotkę wykonaną w języku polskim należy przetłumaczyć na język angielski i niemiecki 
- ulotkę przetłumaczy wykwalifikowany tłumacz na koszt Wykonawcy.
- łączny nakład: 1.500 sztuk w tym 500 szt. wersja polska, 500 szt. wersja  angielska , 500 szt. wersja 
niemiecka
Wykonawca zaprojektuje ulotkę i wydrukuje.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia z Zamawiającym konsultacji 
w zakresie opracowania graficznego i składu oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji ulotki (w 
szczególności: styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka itp.). Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu ostateczną wersję ulotki zapisaną w programie ogólnodostępnym na elektronicznym 
nośniku informacji (plik formatu otwartego). 
Termin wykonania i dostarczenia do siedzimy Zamawiającego do     15.10.2012  

3.2. Ulotka ‘’Inwestycje ‘’
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie i wykonanie ulotki ‘’ PIONKI- INWESTYCJE I ROZWÓJ’’  na 
temat przedsiębiorczości dla projektu pt: ‘’Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza 
Mazowsza’’.
W skład zamówienia wchodzi opracowanie graficzne, skład , tłumaczenie i druk ulotki.
- wydruk w pełnym kolorze, dwustronny 
- format: A4 pionowo
- papier kredowy
- ilość stron 8 
- zaprojektowana ulotka będzie liczyła 8 strony w języku polskim, 
- ulotkę wykonaną w języku polskim należy przetłumaczyć na język angielski i niemiecki 
- ulotkę przetłumaczy wykwalifikowany tłumacz na koszt Wykonawcy.
- łączny nakład: 1500 sztuk w tym 1.000 szt . wersja polska, 250 szt. wersja  angielska , 250 szt. wersja 
niemiecka

Wykonawca zaprojektuje ulotkę i wydrukuje. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia z Zamawiającym konsultacji w zakresie opracowania graficznego i składu oraz 
uzyskania akceptacji ostatecznej wersji ulotki (w szczególności: styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar 
czcionki, kolorystyka itp. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję ulotki zapisaną w 
programie ogólnodostępnym na elektronicznym nośniku informacji (plik formatu otwartego). 
Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego do     26.11.2012  
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4.     Folder     na     temat     rozwoju     gospodarczego  
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie i wykonanie folderu informacyjno -promocyjnego na temat 
rozwoju gospodarczego miasta Pionki dla projektu ‘’Pionki miejscem sukcesu – promocja 
gospodarcza Mazowsza’’. Zadanie to obejmuje opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie 
(skład i druk) folderu na temat rozwoju gospodarczego.

Folder będzie zawierał zdjęcia i teksty oraz elementy graficzne.
- wydruk w pełnym kolorze, druk dwustronny 
- nakład: 3.000 egzemplarzy
- format: A4 pionowo,
- liczba stron: 48 plus okładka 
- papier: kreda 150g/m2, wydrukowane w rozdzielczości 300 dpi lub lepszej 
- oprawa zeszytowa, twarda foliowana, papier kreda błyszcząca , gramatura co najmniej 300 g/m2 
- grzbiet prosty
- wklejka z mapą terenów inwestycyjnych A3 drukowana w kolorze,
- 2 wersje językowe:
- polska / angielska 1.500 szt., 
- polska/ niemiecka 1.500 szt.
- tekst polski przetłumaczy na język angielski i niemiecki wykwalifikowany tłumacz na koszt 
Wykonawcy.

Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego do     28.11.2012  
Elementy  folderu :
A.O mieście i regionie
-podstawowe dane – ludność, powierzchnia, stopa bezrobocia, ilość podmiotów
gospodarczych, szkół, procent mieszkańców w wieku produkcyjnym itp.
-położenie strategiczne - mapa z zaznaczonymi połączeniami drogowymi i kolejowymi,
miasta okoliczne, region, zaznaczona Specjalna Strefa Ekonomiczna, dane nt. odległości od
granic państwa, wyróżniona trasa szybkiego ruchu do stolicy, położenie na tle UE, opis
korzyści wynikających z lokalizacji miasta, 
-rzut / mapa regionu południowego Mazowsza i Pionek z widocznymi połączeniami
drogowymi, naniesionymi zabytkami, miejscami użyteczności publicznej itp.
-rys historyczny skupiający się głównie na sferze gospodarczej Pionek i regionu
uwzględniający m.in. przemysł  zbrojeniowy, Centralny Okręg Przemysłowy, itp.
-galeria
B. Inwestycje i propozycje
- Inwestycje - realizowane i zrealizowane – zdjęcia bądź wizualizacje wraz z opisem
- Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna – mapa i zdjęcia nieruchomości, powierzchni 
biurowych, firmy działające w ramach radomskiej Podstrefy TSSE,
prezentacja danych takich jak ilość zatrudnionych, wartość inwestycji obejmujących zarówno
firmy działające w ramach umowy z TSSE jak i najemców
- ulgi i udogodnienia wraz z treścią uchwał
- galeria – przykładowe zdjęcia z zakładów w strefie, linie produkcyjne, zrealizowane
inwestycje oraz tereny
C.Tereny inwestycyjne
-mapa terenów i nieruchomości miejskich zawierająca dla każdego terenu:
- widok satelitarny
- opis terenu (powierzchnia, lokalizacja, przeznaczenie, infrastruktura, dojazd itp.)
-  galerię zdjęć w tym zdjęcie z lotu ptaka
-  wizualizację przykładowego zagospodarowania terenu
D.Gospodarka i Edukacja
- profil gospodarczy Pionek i regionu
- biznes (sektory) – opis głównych branż m.in. z sektora budowlanego, chemicznego, 
spożywczego, zakładów produkcyjnych, przykłady firm z kapitałem zagranicznym,
- instytucje okołobiznesowe – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, BCC, Cech

Strona: 3



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wydruk i opracowanie różnego rodzaju publikacji informacyjno-promocyjnych miasta Pionki

Rzemiosł, banki, firmy ubezpieczeniowe, usługowe, kancelarie notarialne, ,
dostawcy mediów, spółki miejskie, inne organizacje skupiające przedsiębiorców
- podatki, ceny – przykładowe ceny podatków od nieruchomości, ceny dzierżawy gruntów,
ceny mediów
- dane statystyczne w postaci diagramów i tabel
- demografia
- Edukacja - dane nt. ilości i profilu szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, ilości uczniów /
studentów, absolwentów, opis kierunków kształcenia, współpracy edukacji z biznesem,
możliwości dostosowania programów nauczania, cyklicznych kursów, szkoleń, itp.
- nagrody i wyróżnienia dla miasta Pionki

3 wersje językowe: polska, angielska, niemiecka 

Zdjęcia i teksty przygotuje Wykonawca, przy pomocy Zamawiającego. Wykonawca wykona minimum 
50 własnych zdjęć . Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania merytorycznego oraz graficznego 
otrzymanych zdjęć i informacji składu i wydruku. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia z Zamawiającym konsultacji w zakresie opracowania graficznego i składu 
wydawnictwa oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji folderu (w szczególności: styl szaty 
graficznej, rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka itp.). Zamawiający ma prawo do ingerencji w 
opracowanie folderu i wprowadzenie własnych poprawek. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję wydawnictwa zapisaną w programie 
ogólnodostępnym na elektronicznym nośniku informacji (plik formatu otwartego). Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przed ostatecznym drukiem folderu wydruku próbnego. 
Wykonawcy będzie zobowiązany do spakowania folderu w paczki po 10 sztuk.

5.     "Książka     z     mapą     Pionek  "
A. Przedmiotem Zamówienia jest skład i druk książki o Pionkach pt. "Atrakcje Pionek" 
 Dane książki:
- łącznie 80 stron w tym:
– 50 stron tekst polski / 50 stron tekst tłumaczony angielski/ 50 stron teks tłumaczony niemiecki - papier 
offsetowy, druk gazetowy  
- 30 stron zdjęcia ful kolor – papier kredowy
- format B5
- 3 wersje językowe polska, angielska, niemiecka 
- nakład 1000 szt.
W tym 500 szt. wersja polska, 250 szt. wersja angielska, 250 szt. wersja niemiecka.
- okładka twarda, karton  co najmniej 300 g/ m2

- Wersja niemiecka i angielska po 50 stron ( w tym 20 stron tekst + 30 stron zdjęcia)  
tekst polski przetłumaczy na język angielski i niemiecki ( skrót wersji polskiej wykonany przez 
zamawiającego 20 stron) wykwalifikowany tłumacz na koszt Wykonawcy.

B. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie i wykonanie mapy Miasta  Pionki.
Mapa będzie zawierać: na awersie mapę Miasta Pionki z zaznaczonymi instytucjami, firmami i terenami 
inwestycyjnymi , ( inny kolor wg. planu zagospodarowania tereny przemysłowe usług i handlu) na 
rewersie informacje i zdjęcia z terenu Miasta  Pionki, plan ścieżek rowerowych okolic Pionek ( A3) 
legendy i opisy w wersji polskiej , angielskiej i niemieckiej. 
- format A2,
- druk dwustronny, full color
- papier: kreda 90 g, 
- obróbka introligatorska (mapa ma być składana),
- nakład: 5.000 egzemplarzy.

Zamawiający przekaże wykonawcy informacje tekstowe i zdjęcia w wersji elektronicznej. Wykonawca 
będzie zobowiązany do przygotowania graficznego mapy do wydruku. Po wydruku Wykonawca 
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zobowiązany jest do spakowania map w paczki z zaznaczeniem tytułu oraz ilości egzemplarzy w paczce 
i dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego do     26.11.2012  

6.     Publikacje     promocyjne     
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na publikacji ogłoszeń prasowych w 
ogólnopolskiej prasie dla projektu: ‘’Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza 
Mazowsza’’– realizowanego w ramach Działania 1.7 „Promocja Gospodarcza” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie publikacja ogłoszeń na stronach redakcyjnych lub ogłoszeniowych 
emitowanego pisma .
Wymiary ogłoszenia:
- minimum ok. 200 mm x  250 mm
Faktyczna wielkość ogłoszenia wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak jego
maksymalna powierzchnia nie mniejsza niż 500 cm2. Druk full color. 
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć treść ogłoszenia do Wykonawcy.  Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia składu ogłoszenia i konsultacji w zakresie opracowania graficznego oraz 
uzyskania akceptacji ostatecznej wersji  Zamawiającego.

Wymagania dotyczące emisji publikacji prasowych:
1. dwie publikacje  w 2012r ( listopad, grudzień) w ogólnopolskim dzienniku / tygodniku/ magazynie 
branżowym o przewodniej tematyce skupiającej się na zagadnieniach opiniotwórczych , ekonomicznych, 
skierowanym głównie do przedsiębiorców/biznesmenów, ogólnie pojętego rynku ekonomicznego.
2. Nakład:
-  jedna publikacja w dzienniku wydawanym codzienne, nakład min. 150 tys. egzemplarzy  (np. 
Rzeczypospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, itp.) 
- jedna publikacja w tygodniku o nakładzie min. 80 tys. egzemplarzy (Newsweek, Wprost, Polityka, itp.)
3. Dokładny termin publikacji oraz dostarczenia materiałów zostanie ustalony z Zamawiającym

Termin wykonania i dostarczenia do siedzimy zamawiającego do     15.12.2012  

7.     Prezentacja     multimedialna      
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prezentacji multimedialnej według poniższej specyfikacji:
7.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
-zaprojektowanie i wykonanie pełnoekranowej prezentacji multimedialnej w technologii Flash
zawierającej elementy z pkt. 3 poniższej specyfikacji,
-opracowanie materiałów użytych w prezentacji typu animacje, zdjęcia, filmy HD, dźwięki,
aplikacje, teksty, itp., w tym wykonanie zdjęć panoramicznych miasta Pionki, regionu
i terenów inwestycyjnych. Lokalizacja wykonania zdjęć panoramicznych miasta Pionki zostanie
uzgodniona z Zamawiającym.
-opracowanie aplikacji tzw. interaktywnego terenu (3D) umożliwiającego wirtualne, swobodne
przemieszczanie się po działce inwestycyjnej, skalowanie, mierzenie odległości pomiędzy
wybranymi punktami, poznanie infrastruktury itp.
-prezentacja powinna zawierać krótkie spoty / filmiki mające na celu uatrakcyjnienie
przedmiotu zamówienia, wyposażone w podkład dźwiękowy, w tym lektora.
7.2. Wymagania dotyczące elementów menu:
-tematyka prezentacji powinna się głównie skupiać na sferze gospodarczej i inwestycyjnej
regionu południowego Mazowsza w tym Pionek oraz zawierać w menu elementy m.in.
z opisu określonego w pkt. 3 niniejszej specyfikacji
-menu wyboru w prezentacji powinno być intuicyjne, dostosowane do obsługi na panelu
dotykowym
-prezentacja powinna zawierać m.in. rzut regionu i Pionek  (np. w postaci mapy)
z widocznymi połączeniami drogowymi, możliwością płynnego powiększania, przesuwania
obrazu z naniesionymi zabytkami, instytucjami publicznymi itp.
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-wszystkie główne zakładki prezentacji powinny zawierać krótkie zapętlone filmy „spoty”,
animacje i efekty dźwiękowe
-prezentacja terenów inwestycyjnych powinna zawierać: min. 3 zdjęcia (w tym satelitarne),
wirtualne spacery (panoramy sferyczne 360o) oraz wizualizacje ewentualnych inwestycji
każdej z prezentowanych działek
-dodatkowo do każdej z działek powinny zostać wykonane zdjęcia 
Wymagania techniczne:
-prezentacja powinna być wyposażona w funkcję autorun
-wersje językowe: Polska (wraz z lektorem), Angielska (wraz z lektorem), Niemiecka, Rosyjska, 
hiszpańska 
-opcja: zapętlona animacja umożliwiająca automatyczną prezentację wybranych elementów
podczas targów i wystaw
-prezentacja nie powinna zajmować więcej niż 2GB

7.3. Elementy menu:
7.3.1.O mieście i regionie
-podstawowe dane – ludność, powierzchnia, stopa bezrobocia, ilość podmiotów gospodarczych, szkół, 
procent mieszkańców w wieku produkcyjnym itp.
-położenie strategiczne - mapa z zaznaczonymi połączeniami drogowymi i kolejowymi,
miasta okoliczne, region, zaznaczona Specjalna Strefa Ekonomiczna, dane nt. odległości od
granic państwa, wyróżniona trasa szybkiego ruchu do stolicy, położenie na tle UE, opis
korzyści wynikających z lokalizacji miasta
-rzut / mapa regionu południowego Mazowsza i Pionek z widocznymi połączeniami
drogowymi, naniesionymi zabytkami, miejscami użyteczności publicznej itp.
-rys historyczny skupiający się głównie na sferze gospodarczej Pionek i regionu
uwzględniający m.in. przemysł zbrojeniowy, Centralny Okręg Przemysłowy,itp.
-galeria
7.3.2. Inwestycje i propozycje
- Inwestycje - realizowane i zrealizowane – zdjęcia bądź wizualizacje wraz z opisem
- Podstrefa Radomska Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mapa i zdjęcia
nieruchomości, powierzchni biurowych, firmy działające w ramach radomskiej Podstrefy TSSE,
prezentacja danych takich jak ilość zatrudnionych, wartość inwestycji obejmujących zarówno
firmy działające w ramach umowy z TSSE jak i najemców
- ulgi i udogodnienia wraz z treścią uchwał
- galeria – przykładowe zdjęcia z zakładów w strefie, linie produkcyjne, zrealizowane
inwestycje oraz tereny
7.3.3.Tereny inwestycyjne
-mapa terenów i nieruchomości miejskich zawierająca dla każdego terenu:
- widok satelitarny
- opis terenu (powierzchnia, lokalizacja, przeznaczenie, infrastruktura, dojazd itp.)
- krótki film zachęcający do zainwestowania na danym terenie
-  galerię zdjęć w tym zdjęcie z lotu ptaka
-  wizualizację 3D przykładowego zagospodarowania terenu
- możliwość wygenerowania pliku w formacie PDF z najważniejszymi danymi
o wskazanym terenie
7.3.4.Gospodarka i Edukacja
- profil gospodarczy Pionek i regionu
- biznes (sektory) – opis głównych branż m.in. z sektora budowlanego, chemicznego, 
spożywczego, zakładów produkcyjnych, przykłady firm z kapitałem zagranicznym,
- instytucje okołobiznesowe – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, BCC, Cech
Rzemiosł, banki, firmy ubezpieczeniowe, usługowe, kancelarie notarialne, adwokackie,
dostawcy mediów, spółki miejskie, inne organizacje skupiające przedsiębiorców
- podatki, ceny – przykładowe ceny podatków od nieruchomości, ceny dzierżawy gruntów,
ceny mediów
- dane statystyczne w postaci diagramów i tabel
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- demografia
- Edukacja - dane nt. ilości i profilu szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, ilości uczniów /
studentów, absolwentów, opis kierunków kształcenia, współpracy edukacji z biznesem,
możliwości dostosowania programów nauczania, cyklicznych kursów, szkoleń, itp.
7.3.5.Dodatki
- tapety, wygaszacze obrazujące region i Pionki 
7.3.6.Kontakt
7.3.7. Prezentacja ma być wykonana jako wersja interaktywna komputerowa i do publikacji na 
stronie internetowej, jako wersja automatyczna (zapętlona animacja do wykorzystania podczas targów, 
konferencji) odtwarzana na komputerze PC oraz na ekranie TV 42 cale w formacie HD.

Termin wykonania i dostarczenia do siedzimy zamawiającego do     15.10.2012  

8.  Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego informowania Zamawiającego o postępie prac 
oraz do bieżącej konsultacji swoich propozycji odnośnie wizualizacji danego wydawnictwa.

9.   Zamawiający nie dopuszcza nadawaniu numeru ISBN Wydawcy przez Wykonawcę.
10.  Wszystkie publikacje muszą zostać oznaczone zgodnie z Zasadami promocji projektów dla 

Programu Operacyjnego RPO Województwa Mazowieckiego  2007-2013.
11.  Foldery, albumy, mapy i kalendarze muszą mieć oznaczenie: Publikacja bezpłatna i oznaczone 

logami wymaganymi w RPO WM.
12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i 
zabezpieczania
79810000-5 Usługi drukowania
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem
22462000-6 Materiały reklamowe
79341000-6 Usługi reklamowe
92111210-7 Produkcja filmów reklamowych
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki

IV. Termin wykonania zamówienia
1.   Okres realizacji zamówienia: wg wymagań opisanych w SIWZ w pkt. III. Opis przedmiotu 

zamówienia.
2.   Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.  O udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, a dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie.

2.  O udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp.
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3.  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą.

4.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.  Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz 
stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę w 
niniejszym postępowaniu.  

6.  Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków 
określonych w pkt. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci 
wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców nie może jednak podlegać wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy do oferty mają dołączyć następujące oświadczenia 
lub dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie to jest częścią formularza Oferty),

     W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
zamówienia publicznego, wymagane oświadczenia lub dokumenty muszą być złożone przez tego  
wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (lub wykonawców) z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy 
do oferty mają dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z 
zachowaniem sposobu reprezentacji:

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie to jest częścią formularza Oferty),

2)  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 Pzp, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wg załącznika nr 5 do SIWZ).

     W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
zamówienia publicznego, wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca  
nie podlega wykluczeniu – składa każdy z wykonawców oddzielnie.

3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 2. ppkt 2 (aktualny odpis z właściwego 
rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania. 
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym 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.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
4.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
brak dokumentów.

5.  Informacje dodatkowe o innych niezbędnych dokumentach, które wykonawca ubiegający się o 
zamówienie publiczne jest zobowiązany złożyć w niniejszym postępowaniu: 

1)  wypełniony i podpisany formularz Oferta, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej 
załącznikowi nr 1 do siwz wraz z jego załącznikiem,

2)  pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy 
składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

3)  pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

4)  wykazu części (zakresu) zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom (informacja ta jest częścią formularza Oferty).

6.  Postanowienia dotyczące składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego (np. konsorcja, spółki cywilne):

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego,
2)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a 
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winno być dołączone do oferty,

3)  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, wymagane oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
(w tym oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, które to oświadczenie jest częścią formularza Oferty) muszą być złożone przez 
tego wykonawcę, który wykazuje wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w danym 
zakresie,

4)  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, wymagane oświadczenia lub dokumenty w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia wykonawcy (lub wykonawców) z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, (w tym oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, które to oświadczenie jest częścią formularza Oferty) - składa każdy z wykonawców 
oddzielnie.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.  Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
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2.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z 
zastrzeżeniem pkt. 3) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Korespondencję 
związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

             Urząd Miasta Pionki
        Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
        nr faksu: 48 3414 204

3.   Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

4.  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą drogą 
elektroniczną.

6.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
7.  Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:
Ryszard Szwabowicz tel. 48 3414 260, w godz. 7.30 –15.30
w sprawach formalnych:
Piotr Stolarski tel. 48 3414 228, w godz. 7.30 – 15.30. 

8.   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania  w sprawach wymagających  zachowania  pisemności  postępowania  o 
udzielenie zamówienia. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść  wadium w 

wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2.  Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy 

Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. 
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Pionkach  Nr 04 9141 0005 0000 0231 2000 0100
5.  W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  innej  niż  pieniądz -  oryginał  dokumentu 

potwierdzającego  wniesienie  wadium  należy  złożyć  przed  upływem  terminu  składania  ofert  w 
siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. nr1 lub dołączyć do oferty.

6.  Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.  Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
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1.  Ofertę stanowi wypełniony formularz Oferta wraz z załączonymi do oferty wymaganymi w SIWZ 
oświadczeniami i dokumentami.

2.  Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących 
załączniki do SIWZ. 

3.  Zaleca się, aby formularz Oferta był napisany wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i zawierał wszystkie elementy wskazane we  wzorze, szczególnie 
składane przez wykonawcę oświadczenia i deklaracje. 

4.  Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty, a stanowiące jej integralną całość, 
były napisane wg wzorów stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
zawierały informacje i dane określone w tych wzorach.

5.  Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść powinna być zgodna z 
formularzami załączonymi do SIWZ.  

6.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w języku polskim. Oferta wraz z 
załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna 
jest wersją wiążącą.

7.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

8.   Wykonawca  może  złożyć  jedna  ofertę.  Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty 
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
wykonawcę. 

9.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono 
z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

12. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

13. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

14. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane przez 
wykonawcę.   

15. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazanym 
jest, by w treści oferty umieszczona była informacja o ilości stron.

16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca (nie później niż 
w terminie składania ofert) zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: 
„Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 
1503 z późn.zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były one odrębną częścią niezłączoną z 
ofertą w sposób trwały.

     Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności.    

17. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany 
w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący:
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Oferta na publikacje informacyjno-promocyjne miasta Pionki
nie otwierać przed dniem 28.09.2012 r., godz. 11:10 

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

19. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy 
odczytywać wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez 
zamawiającego w trakcie postępowania.

20. Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym, związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego, dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w 
walutach obcych.

21. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 
zwrot: zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Koszty udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obciążają wykonawcę. 

22. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej.

23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 
nie zwraca kosztów przygotowania oferty oraz kosztów udziału w postępowaniu.

24. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.  Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Pionkach przy ulicy Aleja Jana Pawła II 15 

(sekretariat), w terminie do dnia 28.09.2012 roku, do godziny 11:00.
2.  Oferty wysyłane pocztą winny być wysłane z takim wyprzedzeniem, aby zamawiający otrzymał je 

przed wyżej określonym terminem. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być 
zaadresowane na adres Zamawiającego.

3.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
Wykonawcy bez jej otwierania. 

4.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem 
terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy , który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 
do oferty.

5.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad wprowadzenie zmian i 
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane 
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności procedury wycofania oferty oraz zgodności z 
danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 
otwierane.

6.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój Nr 3, w dniu 28.09.2012r. o 
godz. 11.10.

7.  Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.
9.  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu Oferta stanowiącym 

załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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2.  Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

3.  Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje 
wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 
warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek 
VAT.

4.  Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za 
realizacje przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 
zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

5.  Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie dopuszcza się 
wariantowości cen.

6.  Zaleca się aby przed obliczeniem ceny Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz 
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

7.  Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie dopuszcza się 
wariantowości cen.

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert.

1.  W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Maksymalna 
ilość punktów za oferowaną cenę wynosi 100 punktów. Obliczenie ilości punktów za oferowana cenę 
polegać będzie na określeniu ceny i przydzieleniu dla najniższej ceny maksymalnej ilości punktów, a 
następnie przydzieleniu dla kolejnych wyższych cen proporcjonalnie niższej ilości punktów wg 
podanego niżej wyliczenia:

                                  najniższa  cena
                  C  =  ---------------------   x  100

                                                   oferowana  cena
    
  gdzie:

C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym
najniższa cena –  najniższa cena spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert

   oferowana cena – cena z rozpatrywanej (ocenianej) i nieodrzuconej oferty

2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości 
zamówienia.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
kryteria wyboru. 

2.  Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.  Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” 
w szczególności:

1)  nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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2)  uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3)  uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4)  termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
5.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1)  w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane faksem, lub
2)  w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane pisemnie,
3)  w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
6.  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
7.  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania.

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach.
1.  Wszelkie postanowienia zawieranej umowy są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik 

numer 2 do SIWZ.   
2.  Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3.  Zmiany do umowy mogą dotyczyć:
1)  wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:
a)  jeżeli konieczne będzie wykonanie usług zamiennych lub zaniechanie wykonania części przedmiotu 

zamówienia. Podstawę dla zaniechania wykonania części przedmiotu zamówienia lub wykonania 
usług zamiennych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że 
wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 
niniejszej SIWZ jest niecelowe (np. ze względu na przekroczenie budżetu przyznanego na ten cel lub 
w sytuacji, gdy wykonanie okaże się zbędne lub nieprzydatne dla Zamawiającego) lub konieczne jest 
wykonanie usług zamiennych z uwagi na możliwość bardziej funkcjonalnego i efektywniejszego ich 
wykorzystania lub w sytuacji, gdy wykonanie usług zamiennych będzie bardziej korzystne dla 
Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. 

2)  terminu wykonania zamówienia: termin ustalony w siwz może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 
opóźnień wynikających z:

a)  jeżeli wykonanie usług zamiennych wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,
b)  jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
c)  okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: 
-    wstrzymania wykonywania usług przez zamawiającego, 
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, 
4.   W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym 

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione 
przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o 
których mowa w punkcie c). 

5.  Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie 
leżących po stronie wykonawcy.
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI Środki ochrony prawnej tej ustawy.

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp.

XVIII. Informacje dodatkowe
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 (RPO WM) Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i 
przedsiębiorczości na Mazowszu  Działanie 1.7. Promocja gospodarcza  Tytuł projektu: Pionki miejscem 
sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza,  nr kancelaryjny wniosku: 4549/10.

XIX. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z 
późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

XX. Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji.
załącznik nr 1  - formularz ofertowy
załącznik nr 2  - wzór umowy
załącznik nr 3  - oświadczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził:             Stanisław Mazur
             Z-ca Burmistrza Miasta
      
                                                                                                                                                                                                                                              

Pionki, dnia 20 wrzesień 2012 r.
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