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Katowice: Wykonanie druku pozycji wydawniczej: publikacja pt. Bieguny wraz z
dostawą i wniesieniem do magazynu AsP w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

oGŁosZENIE o ZAMoWIENIU . usłuqi

z.m.esf .żanie o9łośzenia: obowiąf kowe.

o9łosżeni € dotycży: zamówienia pUblicfnego'

SEKCIA I: ZAMAWIA'ACY
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t' l) NAzwA t ADRES| Akódemia sztuk Plęknych W Katowicach, ul. Racibolska 37, 40'074 Katowice/ woj. ś|ąskie, tel- 32 2516989 w' 177,L22i 2o55o22, faks

32 251, A9 67.

Adr€5 śtrony intBrńetowej z.ń.wiaiącegoI wwW'asp.kótowice'pI

l. 2) RoDzAJ zAMAwtAJĄcEGo: Ucze|nla pUb|iena'

sEKc'A II; PRzEDMIoT zAMówIENIA

Il.t) oKREśLEN!E PRzEoMtolu zAMówtENtA

lt'1'1) Nażwa na.|anl famówieniu prz6z amawiaiącęgo: Wykonanie druku pozycji wydawnieejI publikacla pt' Bieguny wraf z dostawą i wniesien|em do

magafyńu A5P w Katowicach (u|. oąbrówki 9).

I!.1.2) Rodzai zamówieniB: usłUgi'

t!.1.4) okreś|enie piż.dmiot! otaż wie|kości Iub żakreśu .amówienia: Dane techn.ene pub|ikacji: oruk offsetowy catośc] prolektu Ińtro|igatornia 1'

ok|adka ze szk2yd€lkam]| . Format| 660 x 240 . Papier: Munken Prin! cr €am 15 gramatura| 300 . Ko|orystyka: przód| Pelny ko|or tyl| pelny ko|or . objętość

cfęśc| pfacy: 2 stl' 2' środek: Format: 160 x 24o Papier: A|to offset objętościowy lvo.y w 1'5 g.amatlra: 1oo . Kolorystykal pzód: pelńy ko|ol ty|: pełny

ko]o| - objętość eęśd pracY: 3o0 str' . k|ej €nie . szy.ie nlćml . ok|adka miękla ze skrzydełkóm. po 160 mm wykonanie i dostarcf €ńie ozAuDU do akceptacji'

' ńakłód 5o0 zómawiający dostarczy materla| do druku na nośnik! e|€ktronicznym |ub Udostępni na serweże ftp w 'orma€ie PoF' Pub||kacja posiada numer

ISBN. .

! l . l .6 )  wśpó|ny słownik  zamówień (cPv) :  79 .80 '00 '00 .2 '

!!.l.') cfy dopusucz. śię żłoieńi € o' €rty CzęściowejI nie.

!l'l'6) cży doPusżcza ś.ę złożenie of6rĘ wariantowejI nie'

tt.2) czAs TRWANtA zAMówtENlA LuB TERMIN WYKoNANIA: okr€s w dnlach: 10'

SEKCIA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

t t r , l )  waDtuM

lnformacia na t €mal wadilm: w postępowańiu nie j €st pzewidfiane sk|adanie wadium.

Itt.3) WARUNKt uDztAŁU w PosTĘPowANtu oRAz oPls sPosoBU ooKoNYwANtA ocENY sPEŁNtANtA wcH WARUNKów

ltl.3'1) Uprawni€nia do wykońywańia okreś|oń€j .lziałaIności Iub .zynności' jeż€|i przepiŚY praw. nakładają obowiązek ich po3ia.lafiia

opiś śposobu dokonywania o.eny śpełniania t €go warunku

Na podstawi€ zloźon€go oświódczen|a o spełniani! warunków udfialu w postępowańiu w9 druku określonego W f.łąeniku nr 1 do siwf

Itt.3.2) wi €dża i.|oświad.zenie

op.s sposobu dokonYwania oceny śpełnia.ia tego waruf,ku

Na podstawie ulożonego oświódczenia o spełnianiU wórunków ud2ialu w postępowańiu w9 druku okr€ś|ońego w załąanik! nr 1 do s.wf

tu.3.3) Poten.jól techni.zf, Y

opiś 5posobu dokonywania o.eny spełniania t6go warunku

Na podstawie złożoneqo ośWiadczenia o sp€łnianiu warunków ldfia|u W postępowaniu W9 drUku okreś|onego w załąenikU nr 1 do siwz

ul.3.4) ośoby żdolńe dÓ wykoń.nia zańówieńi.

opis sposobu dokonywania oc€ny sp€łniań'a t €go warunku

Na podstawie fłożonego oświadcfenia o spełnióniu warunków udziału w postępowan]u w9 druku okreś|onego w zalącfnlku nr 1 do siwf

ut.3.5) sytuacj. ekonom.cżna i 'inansowa

opis sPosobu dokonywani. o.eny śpetniania t69o warunku

Na podstawie zlożonego ośwladczenia o speln|ani! Wtslunków udz|alu w postępowani! wg dlukU okreś|onego W fałąanik! nr 1do siwf

IIt.4) INFoRMACJA o ośWlADczENtAcH LUB DoKUMENTACH, JAKtE MA.'Ą DosTARczYć wY(oNAwcY w cELU PotwtGRDzENtA sPElNtANtA

wARUNKów UozlAŁU w PosTĘPowANtu oRAz NIEPoDLEGANIA wYKLUczENtU NA PoDsTAwIE ARl. 24 usl' 1 uslAwY
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ItI'4.1) w zakreśie wykazania speł.|ian.a pż.2 wykonaw.ę warunków' o których mowa w ań. 22 ust. 1 uŚtawy, oprócz oświadcz€ńi. o

spełnianiu wa.uńków udziału w postęPowańi! na|eży pfzedłożyć:

ttl.4.2) w.akr€si € potwierdzen.a niePod|egania wyk|u.zeniu na podstawie ań. 24 uśt. t uśtawy, na|eży przedłożyć:

. oświadcfenie o brakU podstaw do Wyklucz€nia;

. aktua|ny odpis z wlaściweqo rejesku Iub z €enka|ńej ewidencji i informacji o dfiała|ności gospodarczej, jeźe|i odrębne pżepisy wymagają wpis! do

rejestru |ub ewidencji, w celu wykafania braku podstaw do wyk|uczenia w oparciu o ań' 24 Ust' 1pkt 2 Ustawy, wystawlony ni € Wcześńiej niż 6

mlesięcy prfed Upływem terminU składania wnioskóW o dopuszczenie do Udziału w postępowaniu o udzie|eńie zańÓwieńia a|bo składania ofeńj

Itl.4.3) Dokumeńty podmiotów zagrani.znY.h

Jeźeli wykonawca mó siedzibę |ub miejśce zamieszk.ńia Poża terytorium RżeczyPospo|itej Po|skiej' Przedkłada:

ttt.4.3.1) dok!ment wystawiony w kraiu, w którym ma siedzibę |ub tfiiejsce zamieśzkania potwierdzaiący, że:

. n]e otwańo jego |ikwidacji ani ńie og|oszono Upadłośc| ' wystawiony nie wcfeśniej niż 6 miesięcy pżed Upływem terminu składanió wniosków o

dopusfcżenie do udfiału W postęPowaniU o Udzielenie zamówienia a]bo składanja ofeń'

uI.4'4) Dokumenty dotyczące p.zyna|€źnoścido tej sańej grupy kapitałowej

. |ista podmiotów na|eżących do tej samej grupy kapitałowej w rofumieniu ustawy f dnia 16 |!te!o 2007 r' o ochronie konkurencji i konsumentów

a|bo informacji o tym, że nie na|eży do grupy kapita|owej;

ttl.5) lNFoR|,lAc|A o ooKUMENTACH PoTwtERDzAJĄcYcH' zE oFERowANE DosTAwY. usŁUG! LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPowlAoAJĄ

OKRESLONYM WYMAGANIOM

w akresi € potwie.dzenia, że o'erowane roboty budow|ań€' dostawy |!b u9ugi od Powi adaią okreś|ony ń wymaganiom nalaży przed|ożyć|

. plóbki, opisy Iub fotografre produktów, któle mają fostać dostarczone, których autentyczność musi zośtać poświadczona prŻez wykonawcę na źądanie

zańawIaląceqo'

SEKCIA lV: PROCEDURA

l v .1)  TRYB uDzI € LENIA zAMÓwIENIA

ry.1.1) Tryb udżie|eńia Źańówieńia: prŹetaro nieogranicfony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERI

lv.2.l) Kryteria oceny of €rt: .ena oraf 'nne |ryteria 2w'ąfane z przedn|otem fdTówienid:

1 Cena - 60

2 '  Jakośc pub| ikac j i co  na jmnie j  1egfemp|ar2a knąŹk i  zgodn ie  f  pk t  15 '2  Ppkt  2  s iwf .40

Iv.4) IŃFoRMAc'E ADMlNlslRAcYJNE

tv.a.1) ^dres strony internetowej. na której jeśt dośtępna spe.yfikacja iśtotny.h warunków zafiówienia: www.asp.katowice.p|

sp€<yfikację iśtotnych warunków zamówienia można użyskać pod ad.eśem: W siedfibie zamawiająceqo, pokój oot.

Iv.4.4) T€rmin składania wniosków o dopus.cżenie do udżiału w PostęPowaniu |!b ofeń: 11.!2.2o13 godz]na 10:o0, m ejse: W siedfib e

zańawjającego, pokój nr 001 Dfiał Administracyjno.Technieny i zamówień PUb|icznych.

Iv.4.5) Termin związania ofeńą| okres w dniach| 30 (od ostateczńeqo temlńu składanla ofeń)'

tv.4'16) Ińfo.ńacje dodatkowe. w tym doty.zą.e finanśowania proiektu/programu ze środków Unii Europejśkiej| '

lv.4.17) czy Przewiduje się onieważnienie postępowania o udzie|enie z.ńówienia' w przypadku ńieprżyzńańia środków Pochodzą.ych z

budżetu Unii Europejskiej oraz niepod|egającY.h zwrotowi środków z pomocy ldlie|onej przeł państwa członkowskie E!ropeiski €go

Porozumi€nia o wo|nym Handlu (EF'A), któ.e mióły bYć p.zeznóczone na sfinansowanie całośc. Iub cżęści zamówien.at nie
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