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Wydruk 6 numerów czasopisma TUBA wraz z dostawą i  wniesieniem w
miejsce wskazane przez Zamawiającego

oGŁoSZENtE o ZAMoWIENIU - usłuoi

Katowice:

zami€szczanie o9łos:eniaI obowiązkowe'

ogłoŚzeni € doty.ży: zamówienia pub|i €f nego

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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l) NAzwA t ADRES: Ak.demia sztuk Pięknych W Katowicach, U|' Rac borska 37l 40.074 Katowice' woj' ś|ąskie, te|. 32 2516989 w'117,1f2i 2055022' faks

257 89 67.

Adreś Śtrony internetowej fańawiająceqo: www'asp'katowice'pI

SEKCIA U: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

tI.1) oKREśLENIE PRzEDMIoTU zAMówIENtA

tI.1.1) Nózwa nadana zamówieniu prż€z żamawiającegoI Wydruk 6 numerów a.sopisma TUBA wraf f dostawą i wńiesieniem w mieFce wskafan." puez

I t .1 .2)  Rodza j  2amówien iaI  usług l '

u.1.4) okreś|eńie prżedńiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: cfasop smo będżie wydawane/dr!kowane w okresieI pierwszy n!mer w arudń L

2013 roku, ko|ejne 5 numerów W 2014 roku od stycznia do grudńia W odstępie cfasowym ok' 2l5 miesiąca' Dane technic?ne druku jednego z sześc]U nUmerow'

Druk offsetowy całość plojekt! Nakład: 1000 sztuk format skony w mm| 260 x 365 objętość calości wie|okrotność 4 stron, przy fałożeii0, źe fina|na objętość

1 egf. będzi € wynosić od 12 do 28 stron Ko|or . ca]ość . 4+4 Papier środek cyc|us offset 90 q oKŁADKA oprawa miękka, Papier okładka ' cyc|Us offset 90 9

sfycie ocfkow€ zańaw ający dostarcfy materia| do dr!ku na nośńiku e ektronicznym w formacie PDF' Pub ikacja pos]ada numer IssN''

I I .1 '6)  wspó|ny  gownik  zańówień  (cPv) :  79 .ao 'oo .0o '2 '

u.1.7) cży dopusz.za się żlożen.e oferty częściowej: nie.

II.1.8) cży dopuszcza się złożenie ofeńy wariańtow€jI nie'

II'2) czAs TRWANIA fAMÓwtENtA LUB TERMIN WYKoNANIA: okres w dniach| 6.

I. 2) RoDzAl zAMAWIAJĄCEGo: Ucfe|nia pub|icŹna'

SEKC'A III! INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

ut .1)  waDtuM

Informa.ja na teńat wadiumI w postępowaniU nie jest prfewidfiańe składan]e wadi!m..

ItI.3) wARUNxt uDzIAŁU w PosiĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBu DoKoNYWANIA ocENY SPEŁNIANIA wcH wĄRuNKów

ttl.3'1) Uprawnienia do wykonywania okr€ś|onei działa|ności |ub .zynności. ieże|i prŹepisy prawa n6kładaią obowiązek ich posia.tania

opis sposobu dokonywania oceńy spełńiania tego warunku

Na podstawle złożonego oświadcfenia o spełnianiL warońków L]dfia|u w postępowaniu Wg drUkU okreś|oneqo w żałącznikU nr 1do siwf

uI.3.2) Wiedza i doświad.zenie

opis sposobu dokonywania o.eny Śpełniania tego waruńku

Na podstawie złożonego ośWiadczen]a o spełnlaniU walunków udziału w postępowaniU wq drukU okleś]onego W faląeniku nr 1 do siwz

ul'3'3) Pot€n.jał techniczny

opis spoŚobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie fłożoneqo ośwladczenia o spełnian ! warunków Udzialu w postępowaniU w9 dr0k! okreś|onego w załączniku nr 1 do siwf

lu .3 .4)  osoby zdo|ńe do wykonan ia  zamówien ia

opis 5posobu dokonywania o.eny Śpełńiania tego waruńku

Na podstawie flożonego ośWiadcfen]a o spełnianiu Walunków udziału w postępowaniU w9 dr!k! okreś onego w fa|ącfnikU nr 1 do 5iw2

Iu.3.5) sytuacja ekonomi.zna i finanśowa

oP iś sPośobu dokonywan.a  oceny spełn.an i .  t € 9o  warunku

Na podstawie z|ożońeqo oświadcfenia o spełnianiu warunków ldzjalu W postępowaDiu W9 drukU okreś|ońego W fałącfniku ńr 1 do siwz

ItI.4) INFoRMACJA o ośwtADczENIACH LuB DoKuMENTACH. IAKIE MAJĄ oosTARczYć wYKoNAwcY w cELU PoTwtERDzENtA SPEŁNIANIA

WARUNKów UDztAŁU w PosTĘPowANIu oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUczENtU NA PoDsTAwIE ART. 24 UsT. 1 ustAwY

Itt'4.1) w zakresie wykafania spelnianió przef wykonawcę warunków. o który.h mowa w ań. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o

,.,{an/ł.a" $h*- 2013 - 11 - 1911 : 40
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sPełn..niu w.runiów udzi.lu w postęPowaniu na|cżY Pr€dłołć:

Itl...2) w ż.kr.sie potwi.rdżenia ńiepod|egania wyk|g.zeniu na po.|stawi€ ań. 24 ust. l ustawy, ńależy Prżedroźyć:

. oświad€zeni € o braku podstaw do wyk|ucze.ia;

. aktua|ny odpis 2 W|aściw€go rejestru |ub z centra|nej ewióencji i hformacji o dz|ała|nośc| gospodarczej, Jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru |Ub ew|dencl|, w ce|u wytafania braku podstaw do wyk|Ucż€n|6 w opalciu o ań' 24 ust' 1pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcfeśn|ej niż 6

miesięcy plzed lplywem terminu składanja wniostów o dopuszczeni € do udzla|u w postępowaniu o udfie|enie zamóWienia a|bo składanla ofeńj

ltl.4.3) Dok!m€nty podmiotówfa9ranicznych

JsżB|i wykonawca ma siodzibę |ub mieiśce zami€szkani. poza t.rytorium Rz€czYpospotitej Po|skiGj' Prz€dkłada:

ttt.4.3'l) dokument wyst.tdiony w kraju, w którym ma śi€dzibę |ub ńi6i.c6 'amieś*ania pÓtwierdzaią.y, ź€:

. n|e otwańo jego ||kwidacji ani nie ogloszono upadłości Wystaw|ony n|e wcfeśn|el nlż 6 mlesię€y przed uPiywem term.nu składania wniosków o

dopusżcżeń|e do udzlałU w postępowańlu o Udzie|enie zamówieni. ó|bo składanió ofeń;

uI.4.4) Dokum.nty dotyczące Ptyna|eź.ości do tej sańej grupy k.pit.low€i

. ||st. podmiotów na|€żących do tej samej grupy kapita|owej w rozumień|u Ustawy z dńia 16 |utego 2007 r. o ochron.e konkulencji i konślmefitów

a|bo Infolmac'I o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

ttt.5) tNFoRM^cJ^ o DoKUMENTAGH PoTwtERDz^JĄcYcH, żE oF€Row^NE DoslAwY, UsŁUGt LUB RoaoTY BUDoWLANE ooPowt^o^JĄ

oKREśLoNYM WYt'|^GANtoM

w żakr.sio Potwi.rdż€nia. ż€ ofo.owane roboty budow|ane, dostawy |ub u.ługi odpowiadaią okreś|onYm wymag.niom na|eży Pizedłoźyć:

. próbk|/ oplsy Iub fotografie produktów, które mają zostać dostalczone' których autentycŹność musi fostać poświadczona pżef Wykonawcę na żądanie

SEKOA IV: PROCEDURA

tV.1) TRY6 UDZTELENTA ZAMOWTENIA

tv.t. t) Tryb udzie|eni. z.mótvi €nia: pżetar9 nieograniczony'

!v.2) XRYTERIA oc€NY oFERT

n|.2.r) xryteria oceny o'eń: cena oraz inne kryteria fwiązane z prfedm|otem zamówi€nia:

r .  Cena -  60

2' lakość p!b|itacli, fałącz€nie co najmniej 1 egz. gafetyzrea|ifowanej w t €chno|ogii druku otrsetow€go, 4+4, szytej oakowo, w oplawie miękkiel ' 40

!V.4) INFORMACJE ADMINTSTRACYJNE

lv.4.1) Adr.5 5lrony int €rnetowej' n. którei iest dostęPńa sP€cyfikEcja iltotnYch warunków zamówieni.: www'asp'katow|ce'p|

spgcy'ikację istotnych warunków żańów.eńia można uzvśkać pod adr€śe.nI w sledf|bie zamawlającego' pokój 001.

tv'4.4) l €rmin lkład.nia wniosków o dopusz.zeni € do udział! w PoltęPow.niu Iub ofeń: 28'11'2013 godzina 10:oo, mleFce: W sIedzlb]e

zamawlalącego, pokój.r 0o1 Dz|ał Adminiskacyjno'Tachn|czny lZamówi€ń Pub|icznych.

tv.4.5) Terńin tw|ąŹańia ofeńą| okres w dńiach: 30 (od ostatecfnego telm|nu składania or€rt)'

lv.4.t6) tnform..i6 dodatkowe' w vm doĘczą.€ finan5owania p.oj.kiu/prog..mu ze środków Unii Europ€jEki.j: .

tv.4.17) c.Y piż€w|dui € się uniew.żnienie Postępowania o udzie|€ni € zamów|enia, w pżyP.dku nieprżyznania ś.odków pochodzących '

budżetu Unii Eu.op.iski.i or.z niePodtegających &rotowi śIo.tków z pomocy ud2ia|on€i puą państw. człońkowśk.€ EuroP€i.ti.go

Po'ozun.€nia o Wo|nym rbnd|u (EFIA), k!5rc mialy być prźeżnacżon. n. 5fin.n.owanis .ałości |ub cfęś.i zamówienia! n. €
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