Znak sprawy: ZP 27/2013/CZP

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie usługi pod nazwą:
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.:
„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) –
II etap”

Specyfikacja zatwierdzona:
Uchwałą Zarządu RARR S.A.
Nr ....../2013 z dnia .....03.2013r.

1) Postanowienia Ogólne
Nazwa i adres Zamawiającego:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
KRS 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 690260330
Kapitał zakładowy w wysokości 23 993 000,00 zł opłacony w całości.
Bank, nr konta bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
nr konta 04 1750 1224 0000 0000 0115 4362.
RARR S.A. tel. nr: (017) 85 20 600 - centrala, (017) 86 76 200
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (017) 85 20 611,
Strona internetowa Zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
2) Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia „Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń,
- stronie internetowej RARR S.A. www.rarr.rzeszow.pl.
3) Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia dostawy
Nazwa:

Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: „Rozbudowa
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”
3.2. Źródło finansowania:

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.
3.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
Załącznik nr 1 do siwz –opis zamówienia;
Załącznik nr 2 do siwz – projekt umowy.
Zamawiający
Zamawiający
Zamawiający
Zamawiający
Zamawiający

nie
nie
nie
nie
nie

dopuszcza składania ofert wariantowych.
przewiduje zawarcia umowy ramowej.
zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
przewiduje aukcji elektronicznej
dopuszcza składania ofert częściowych.

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.
3.4. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia: Urszula
Kryńska, Justyna Placha-Adamska, Piotr Stacel.
4) Termin wykonania zamówienia
I etap – dostawa materiałów promocyjnych do 20 maja 2013 roku
II etap – dostawa materiałów promocyjnych do 31 października 2013 roku
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 „Pzp” i spełniają warunki i wymagania określone w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 „Pzp”.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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 „Pzp”.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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 „Pzp”.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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 „Pzp”.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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 „Pzp”.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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 „Pzp”.
5.3. Uwagi dotyczące wszystkich warunków, opis oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach
i oświadczeniach.
6)

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 „Pzp” oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Poz. 231) wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia
i dokumenty:

6.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22
ust. 1 „Pzp” Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp,
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 „Pzp”, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) 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.
6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
„Pzp”:
Zgodnie z art. 26 ust. 2d „Pzp” Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
„Pzp”, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
6.5. Pełnomocnictwo
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.
6.6. Zasoby innych podmiotów.
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.
6.7. Wykonawcy mający
Rzeczpospolitej Polskiej:

siedzibę

lub

miejsca

zamieszkania

poza

terytorium

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, 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, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument taki powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy to również
wspólników spółki cywilnej).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy dołączyć stosowane pełnomocnictwo, podpisane przez osoby
umocowane do składania oświadczeń w imieniu każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, o której mowa
w art. 366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.).
W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć
oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.9. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania dokumentów
elektronicznych, powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy „Pzp”, kopie dokumentów

dotyczące
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.

3)

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych
dokumentów w języku innym niż polski.

7)

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. W niniejszym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą
podlegały uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 „Pzp” w tym zobowiązań z art. 26
ust. 2 b oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, składanych na podstawie
art. 87 ust. 1 „Pzp”. Dokumenty, do których uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy,
podlegają złożeniu w formie określonej w § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym
terminie. Wyjaśnienia dot. treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 „Pzp”)należy składać
wformie pisemnej. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie podmiotów trzecich należy złożyć
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Niezłożenie w wymaganej
formie (tj. ich złożenie np. w formie faksu, e maila) dokumentów składanych w wyniku
wezwania do uzupełnienia, w wymaganym terminie, skutkować będzie uznaniem przez
Zamawiającego, że nie doszło do ich złożenia w wyznaczonym do tego terminie.
Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców wyjaśnień droga elektroniczną lub
faxem z jednoczesnym zaleceniem ich potwierdzenia na piśmie.
Osoby upoważnione do kontaktowania się w wykonawcami:
Urszula Kryńska - tel. 17 867 62 06 - w sprawach merytorycznych
Agnieszka Trzcińska - tel. 17 867 62 39, e-mail: atrzcinska@rarr.rzeszow.pl; Andżelika
Żelazo – tel. 17 867 62 41, e-mail: azelazo@rarr.rzeszow.pl - w sprawach
proceduralnych
Dane kontaktowe:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,
fax: 17 85 20 611
Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego w związku
z niniejszym postępowaniem miała dopisek:
„Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr ZP /2013/CZP na Wykonanie materiałów
promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku
Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”
7.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W
przypadku
przesyłania
dokumentów
przez
Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem
zawierające komunikat „ok.” uważa się za doręczone prawidłowo.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem muszą być
potwierdzone pisemnie. Oryginał pisma należy niezwłocznie przekazać w formie pisemnej
(np. pocztą, kurierem).
7.3. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji
telefonicznie.
7.4.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
7.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.4, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
7.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 7.4.
7.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego.
7.9.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
zamieszcza ją także na tej stronie.
7.10. Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której zamieszczono
niniejsza specyfikację.
8)

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9)

Termin związania ofertą

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30
dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10) Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w języku innym niż polski.
10.2. Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną
techniką.
10.3. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę
osobę (osoby).Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia
kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez
notariusza.
10.4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.5. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu)
opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy,
zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Oferta do przetargu nieograniczonego nr ZP 20/2013/CZP na wykonanie usługi pn:
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: „Rozbudowa
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”

Nie otwierać przed dniem *…..... 2013 roku, do godz. *......
* Wpisać odpowiednio datę i godzinę otwarcia ofert.

10.6. Prosi się by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte
(np. bindowane) a wszystkie strony ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione
do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
10.7. Oświadczenia wykonawca składa w formie oryginału, dokumenty stanowiące
załączniki do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku potwierdzania za zgodność dokumentów przez pełnomocnika,
należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
10.8 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
10.9. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi
Wykonawca.

10.10. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.

10.12. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
10.13. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca
bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
10.14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
10.15. Oferta musi być kompletna, tzn. powinna zawierać następujące oświadczenia,
informacje i dokumenty:
1)

Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić
numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.

2)

Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz.

3)

Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 siwz.

4) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
5)

(jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do
oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii
notarialnie poświadczonej.

6)

Zakres dla podwykonawców. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie te
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. (jeżeli
dotyczy).

7)

Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej
siwz.

8)

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zasady dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. Jeżeli oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317 Sekretariat, nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 15 marca 2013 r.

11.2 Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy
bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY
11.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia
przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.
11.4. Koperta
„wycofanie".

(opakowanie)

powinna

11.5. Zawiadomienie o zmianie
z postanowieniami punktu 11.3.

być

oferty

oznaczona

powinno

określeniem:

być

„zmiana"

dostarczone

lub

zgodnie

OTWARCIE OFERT
11.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 marca 2013 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie
Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. nr 109.
11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
11.8. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej z ofert,
zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.
11.9. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie
z punktem 11.3 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
12) Opis sposobu obliczenia ceny
12.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
12.2. Cena może być tylko jedna.
12.3. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
12.4. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym
zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.
12.5. Cena podana w formularzu ofertowym stanowi całkowite wynagrodzenie pieniężne
wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.
12.6. Cenę należy podać zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
12.7. Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
12.8. Cena ma zawierać wszystkie koszty prac, materiałów, sprzętu, opracowań, opłat,
uzgodnień, transportu, ubezpieczeń, personelu, oraz inne koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami.
12.9. Ceny podane w ofercie nie podlegają negocjacjom.

12.10. Cena ofertowa obejmuje cały zakres przedmiotu
zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.
12.11. UWAGA !
Zamawiający nie udziela zaliczek.
12.12. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym
prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

a

wykonawcą

będą

Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą
w obcych walutach.
13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących
kryteriów: Cena - 100%
Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
------------------------------------------------------------------ X 100 x 100% = …… pkt
cena badanej oferty

13.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość
punktów.
13.3. Wyjaśnienia treści oferty zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
13.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.
13.5. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie
internetowej zamawiającego.
14.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
14.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia
umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ oraz
formularzu oferty.
14.4. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa ta ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia
umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis
dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za
realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania
zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.
14.5. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego (Rzeszów ul. Szopena 51)
po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Dotyczy to też wykonawców,
którzy mają siedzibę poza Rzeszowem.
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
16) Projekt umowy

16.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do
siwz.

16.2. Zmiany umowy:
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą
być zgodne z art. 144 „Pzp”.
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
wtoku postępowania o udzielenie zamówienia
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.
U. z 2010 Nr 48, poz. 280);
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238).
Informację o środkach ochrony prawnej można również uzyskać pod adresem:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;271;srodki_ochrony_prawnej.html
18) Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą
atrzcinska@rarr.rzeszow.pl,
być
przekazywane
drogą
elektroniczną na
adres:
azelazo@rarr.rzeszow.pl.

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
24) Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26) Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 „Pzp”
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań określonych w tym zakresie.
27) Informacje o częściach zamówienia powierzonych podwykonawcom
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.

28) Wykaz załączników do siwz:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
kapitałowej)

do
do
do
do
do
do

siwz
siwz
siwz
siwz
siwz
siwz

–opis zamówienia,
– projekt umowy
- formularz oferty
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
– Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d Pzp (dotyczy grupy

