
Krapkowice: Wykonanie i dostawa materiałów promocyj nych dla 

realizacji projektu pn.Letnie sło ńce nie zna granic  

Numer ogłoszenia: 82712 - 2011; data zamieszczenia:  18.04.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 

077 4466800, faks 077 4466888. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie i dostawa materiałów 

promocyjnych dla realizacji projektu pn.Letnie słońce nie zna granic. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych 

podzielonych na niŜej wymienione części zamówienia: Część nr 1: KUBKI Ilość: 110 sztuk Materiał: 

kubek szklany, szroniony, matowy w kolorze naturalnego szkła, z uszkiem do trzymania, pojemność 

300 ml plus-minus 5 procent, rozmiar 96 x 80 mm plus-minus 5 procent Na zewnętrznej stronie 

kubka winien znajdować się trwały nadruk, wykonany metodą bezpośrednią lub metodą kalki, 

obejmujący: - symbol Unii Europejskiej zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku 

Rozporządzenia Komisji WE nr 1828-2006 oraz powołanie się na Unię Europejską w j. polskim i j. 

czeskim - logo Programu i Euroregionu - umieszczenie zapisu: Projekt jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budŜetu państwa - 

umieszczenie zapisu Przekraczamy granice w j. polskim i j. czeskim - umieszczenie zapisu tytułu 

projektu: Letnie słońce nie zna granic w j. polskim i j. czeskim Pole nadruku winno obejmować pas 

o szerokości nie mniejszej niŜ 6 cm na 75 procentach obwodu kubka. Logo Unii musi być co 



najmniej takiej samej wielkości jak loga pozostałych podmiotów. Szczegółowy opis zasad promocji 

znajdują się na stronie internetowej www.europradziad.pl w zakładce Fundusz Mikroprojektów PO 

WT 2007-2013 Promocja. Część nr 2: KOSZULKI Rodzaj: T-shirt Ilość: 110 sztuk Rozmiar: 30 szt.- 

M, 50 szt.- L, 30 szt. -XL Tekstura: 100 procent bawełna Gramatura: nie mniejsza niŜ 185g na m2 

Kolor: biały pole nadruku nie mniejsze niŜ 25 cm x 37 cm -wysokość-szerokość nadruk wykonany 

metodą sitodruku lub transferu. nadruk na plecach - herb miasta Krapkowice i Lipova - lazne w polu 

o rozmiarach 10 cm x 10 cm kaŜdy, z umieszczoną pod herbem nazwą Miasta Część nr 3: 

FOLDERY Ilość: 6 000 sztuk Format: 20 x 20 cm Gramatura okładki - nie mniejsza niŜ 300g 

mat+folia mat, druk dwustronnie kolor wiodący -niebieski, druk pełny kolor. Gramatura stron folderu: 

135g kreda błysk Treść: w języku polskim, czeskim i niemieckim Wewnątrz folderu - składana do 

rozmiarów folderu mapka topograficzna- rozmiar części złoŜonej mapki winien stanowić ¼ całej jej 

powierzchni, odrębną dla Miasta Krapkowice i dla Miasta Lipove - laznie, obejmująca cały teren 

gmin, z powiększeniem centrów Miast - z nazwami ulic, zaznaczonym usytuowaniem obiektów 

wymienionych niŜej w pkt. 3.4 -3.4.1-3.4.2 kaŜda w j. polskim, czeskim i niemieckim jednocześnie 

Treść folderu winna obejmować: 3.1 słowo wstępne Burmistrza Krapkowic i Starosty Lipova - lazne 

3.2 krótką historię obu miejscowości 3.3 krótką historię Euroregionu Pradziad 3.4 informacje 

dotyczące obu Miast: nazwy, dane teleadresowe, strony www i e-maile dot. instytucji publicznych, w 

tym m.in.: siedziby Urzędów Miejskich obu Miast i ich jednostek oraz spółek, Policji, StraŜy 

PoŜarnych, Szpitali, itp. oraz 3.4.1 bazę gastronomiczno - noclegową, w tym hotele, zajazdy, 

pensjonaty, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, kawiarnie itp. 3.4.2 bazę 

turystyczno-sportową, w tym m.in., muzea, jaskinie, trasy narciarskie, stadiony, pływalnię DELFIN 

itd Folder winien zawierać kolorowe zdjęcia z najciekawszych pod względem turystycznym miejsc i 

obiektów, nie mniej niŜ 20 łącznie dla obu Miast. Treść folderu w jednym języku nie moŜe zajmować 

mniej stron niŜ 6 - nie licząc miejsca na zdjęcia. Oprawa folderu - szyta. Na materiałach 

promocyjnych naleŜy umieścić loga i napisy wg. podanych w SIWZ wzorów.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.82.30.00-9, 22.46.20.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 25. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca winien naleŜycie wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, przynajmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i druku materiałów 

promocyjnych typu mapy, foldery, o wartości nie mniejszej niŜ 50 000 zł. -dla zadania nr 

3- i przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu gadŜetów promocyjnych o 

wartości nie mniejszej niŜ 1000 zł. -dla zadania nr 1- i o wartości nie mniejszej niŜ 2000 

zł. - dla zadania nr 2 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 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 pk t III.5) 

Formularz ofertowy - wg. załącznika nr 1 do SIWZ. 



III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i 

Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice pokój nr 13. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

27.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 47-303 

Krapkowice pokój nr 13 na parterze. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, Fundusz Mikroprojektów. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


