Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.rarr.rzeszow.pl/

Rzeszów: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę
promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku
Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap
Numer ogłoszenia: 91434 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów promocyjnych
na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia
został podzielony na 2 etapy. 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, naniesienie logotypów oraz
dostawa materiałów promocyjnych na zasadach określonych poniżej. 2) Wszystkie materiały
promocyjne muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dot. Promocji projektów
współfinansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na stronie internetowej
http://porpw.parp.gov.pl/files/112/146/408/10002.pdf (str. 21-24). 3) Wykonawca dostarczy
zamawiającemu wyłącznie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami zgodnymi z projektami
graficznymi wcześniej zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 4) Zamówienie podzielone będzie
na dwa etapy: I etap - dostawa materiałów promocyjnych do 20 maja 2013 roku II etap - dostawa

materiałów promocyjnych do 31 października 2013 roku 5) Po każdym etapie realizacji zamówienia
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę dotyczącą danego etapu realizacji zamówienia. 6)
Dostawa materiałów promocyjnych po każdym etapie realizacji zamówienia zastanie potwierdzona
poprzez sporządzenie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony w ciągu
trzech dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę ostatniego materiału promocyjnego
przewidzianego do dostarczenia w danym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 7) Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie
dostarczone materiały promocyjne oraz na wykonane nadruki, grawerunki, tłoczenia itp. 8)
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej projekty graficzne
wszystkich materiałów promocyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego w formie
elektronicznej materiałów niezbędnych do wykonania projektów graficznych (tekst, zdjęcia, logotypy
itp.:) 9) Zamawiający zaakceptuje projekty graficzne w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od
daty ich dostarczenia do Zamawiającego. 10) Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi
logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów
graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, pokój 312, 35-959 Rzeszów do 20 maja 2013 roku (I etap) oraz
do 31 października 2013 roku ( II etap). Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 do 14:30. 11) Każdorazowo gdy mowa o: - ecoskóra - należy przez to
rozumieć materiał wyglądający jak skóra, wykonany z poliuretanu na siatce bawełnianej lub
sztucznej - skóra - należy przez to rozumieć skórę naturalną licową bydlęcą..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5.
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: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały
udział realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej tj. w ppkt 1-2. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp
Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupykapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli
umocowanie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,
takich, jak np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Wraz z dokumentami wskazującymi na: a zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, c charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w
Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317.
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: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.:
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap realizowane
będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I:
Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego..
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: nie

