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Adres strony internetowej, na któlej zamawiający Udostępnia specyfikację Istotnych WarUńków zamów|enia:
www.aśp'katowice .pI

Katowice: Druk dwóch kataIogów podsumowujących dwie edycje warsztatów Design w terenie! wraz
z dostawą i wniesieniem do AsP w Katowicach'

Numer ogłoszenia: 94501 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
oGŁoszEN|E o ZAMoW|ENIU - usłuoi

zamieszcf anie ogłosf enIa: obowiązkowe'

ogłoszenie dotycfy: zamówienia pubIicznego'

sEKCJA |: ZAMAW|AJĄCY

|' f ) NAZWA I ADRES: Akad emia szlu k Pięknych W Kaiowicach ' u| Raciborska 37 ' 40'074 Katowice' woj' ś|ąskie Ie| ' 32 2516989 w '117 '122:

2055022. faks 32 251 89 67

Adres strony jnternetowej famawiającego: www'asp'ka|owice pI

|. 2) RoozAJ ZAMAWAJĄoEGo: Uczelnia publiczna'

sEKCJA Il: PRZEDM|oT ZAMÓWEN|A

||.1) oKREŚLENIE PRzE0MloTU zAMÓW|EN|A

||.l 'l) Nazwa nadana zamówien|u pżef żamawiającego: Druk dwóch kata|ogóW podsumowujących dwie edycje warcztatóW Design w iereńieI wlaf f

dostawą iwnies]eniem do AsP w Ka|owicach''

|| ' l '2) Rodzaj zamów|eniai usługi

||.1 .4) o kreś len ie p Ż ed miotu oraz wie|kości lub zakres u zanówie n|a | oane techniczne pub|ikacji: Kata|og nr 'l Dru k offsetowy Nakład: 400 1 '

okładka:- Format 2o3 x 267. Papier: offset Dito gramatura'3oo . Ko|orystyka: 3+2 1 stt oZ1ĄRNY ł lvlAGENTA + YELLoW2 sll' czARNY +

YELLoW obję|ość części pracy: 4 str ' Lak.erowanie pęód] |akiet offsetowy . Lakietowanie tył: |akiet offseto$y 2' obwo|uta: . Fomat 675 x 942 mm -

Papier: offset Dito gramatura: 80 |ub 90 . Ko|oryslyka: 3+3 ( czARNY + |VAGENTA + YELLoW - Lakierowanie pŹód: |akier offsetowy . Lakie.owanie

ty| |akier offsetowy składanie afkusza do formatu oprawy W poziomie do fomatu opraliy ł zagięcie 2 skEydełek z p|zodu iz lylu + nałożenie na

pub|ikację 3 Środek . Format: 203 x 267. Papiel: ofiset Dito gramatura: 12o. Ko|orystyka: 2+2 przód: czarny' pantony: żót|y tył] czarny, pantony: Żółty

. objętośó części pracy: ]04 str . szycie nicml . K|ejenie Dane techniczne pub|rkacji : Kata|og nr 2 oruk offsetowy Naklad: 500 sz|uk Format] 203 x267

1 okładka'.Format: 1000 (lUb mniej)x 257 mm składane do 203 x 267 (fomat bloszury) (skrzydełko rnoże mieć sfelokośó dopasowaną do formatu

alkusza+grubośćgtzbie|u).Papier:offsetDitogramalura:300.Ko|orystyka|3+21stroZARNY+|VAGENTA+YELLoW2strczARNY+YELLoW

' Lakerowanie pĘ ód: |akier offsetowy ' Lakie rowan|e tył |a|\]er offselowy 2 śtodek'.8składekpo16stron|ub16składekpo8stron.objętoŚćczęści

pracy: 128strzczegowśrodku2składkibędę nnego formatu ina nnejgrubościpapieru 4 duŻe .2 mniejsze . 2 dużle (d|a składek po '16 str.) |ub 8

dużych'4 mniejsze.2 duze {d|a składek po 8 str') 6 składek podstawo'^1ch: Fomali203 x 267. Papier:offset Dlto glamatura] 120. Ko|orystyka] 2+2

przód: czarny' pantony: Źołly tył: czarny' pantony: Źótty . szycie nićm| . op€Wa oMarta (środek pub|jkacji ma mieć chataktel rcboczy) Wewnątrz 4 lub 8

składk ma znaidować się] . i rozkładówka ze skzydełkami skrzydełko 178 mm cala ozkładówka po roflożeniu skrzydełek ma fo|mat:762 x 267 mm2

mniejsze składki (wewnętrzna brosfura): format 19] x 247 mm ' Papler: ofset o.to ( |ub zamiennik SPEED-E |ub inny zaproponowany) gtamaluta: 90

Ko|orystyka' 4+4 pełny ko|or. sfycje nićmi . oprawa otwarta (środek pub|ikacji ma miec charakter roboczy) . PieMsza i ostatnia slrona ma skrzydełko

170 mm PRooFY dol, ka|a|ogu nl 1 i nl2: 2 proofy cyfrowe A4 zamawiający dostarcfy materiał do druku na nośniku e|ektronicfnym lub udostępni na

seMerze ftp w formacie PoF w dniu Udzie|enia zamówienia' Pub|ikacje posiadają numer |sBN' Projekt współfinansowany iest ze ślodków Uhii

ELlropejskiej W ramach rea|]facji zadania 3 . opracowanie badań. analiz i ekspertyf w ramach projektu Design si|esia || (Plojekt systeńov!ry samorządu

Województwa Ś|ąŚkiego zap|anowany do rea|izacjiW ramach Poddziałania 8'2'2 Regiona|ne skategie lnnowacji Po KL') w którym par|neremjest

Akademia Szt!k P eknvch w Katowcach.

Il.1.6) Wspó|ny słownik zamÓwień (cPV): 79.80.00 00'2

ll.'1.7) cfy dopusŹcfa s|ę żłożenie oferty częściowej: nie'

||.1'8) czy dopuszcfa s.ę fłożenie oferty wariantowej: nie'

||'2) czAs TRWANIA zAMÓW|ENtA LuB TERMIN WYKoNANIA: zakońcfenie: 28'o6'2o13'

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERzE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

It.2) ZALICZRI
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|l|.3) WARUNK| UDZ|AŁU W PosTEPoWANlU oRAz oPIs sPosoBu DoKoNYWAN|A ocENY SPEŁN|AN|A TYcH WARUNKoW

|||. 3'1) UprawnIen|a do wykonywania okr€ś|onej działalności Iub cfynnośc|, jeże|l przep|sy plawa nakłada.ią obow|ąz6k ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelnlanla tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczen.a o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg dru ku określonego w załączniku n. 1 do siwz'

|||.3.2} wiedf a i doś'.viadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełnianIa tego warunku

Na pods|aw]e złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w poslępowaniu wg drukLr okreś|onego WfałącznikL] nr 1 do siwz'

l||.3.3) Potenclał technIczny

opjs sposobu dokonywania oceny spełn|ania tego wa.unku

Na podstawie zlożonego oświadcfenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg druku okreś|onego w zalączniku nl 1 do siwz'

|||.3.4)osoby zdoIne do wykonania zamówi.nIa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podslawie złożonego oświadczenia o spełnianiu WarunkóW udziału W poslępowanl! Wg dl!kU okrcś|onego w zalączniku nr 1 do siwz'

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i fi nansowa

Opls sposobu dokonywania oceny spelnlania tego warunku

Na pods|awie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu W9 druku określonego w fałączniku nr 1 do siwz

|||.4) lNFoRMACJA o osWADczEN|AcH LuB DoKUMENTACH' JAK|E MAJĄ DosTARczYc WYKoNAWCY W CELU PoTW|ERDZEN|A

SPEŁN|AN|A WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz N|EPoDLEGAN|A WYKLUczEN|U NA PoDSTAWE ART. 24 UsT. l USTAWY

||l.4.1)w zakresie wykazanla spełniania pŹoz wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust. 1 ustawy, oprócz ośw|adcz€nia o

spełnianiu warunków udziału w postępowan|u na|eży pŻedłoż!ć:

|l|.4.2) W zakresie potw.erdzen.a niepodlegania wyk|uczeniu na podstaw|e ań 24 ust 1 ustawy' na|eży ptzed|ożyć|

. oświaoczen|e o braku pods(aw do wyk|uczen|a'

. aktua|ny odp]s z Właściwego rejestru |ub z centra|nej ewidencji i informac]i o dfiała|ności gospodalczej' jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru |!b ewidencj]' w ce|u wykazania blaku pods|aw do \Ą/yk|uczenia w oparciu o ar|' 24 usl' 1 pki 2 ustawy, wyslawiony nie wcfeśniej nif

6 rniesięcy przed upływem ierminu składania wniosków o dopuszcfenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamóWienia a|bo składania

ofert:

|||'4'3) Dokunenty podmiotów zagranicznych

Jeże|iwykonawce ńa siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium Rfeczypospo|itej Po|skiej, przedkłada:

Il|.4.3'1) dokument wystawlony w kraju' w klórym ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania potw|erdfalący, że:

. n]e otwar|o jego |]kwidacji ani n.e ogłoszono upadłoścj . wyslawiony nie wcfeśniej niż 6 mjesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopusfczenie do udziałU w postępowaniu o Udzielenie zamówienia a|bo skladania ofeń;

|||.4.4) Dokumenty dotyczące pżyna|eżnoóci do teJ samej grupy kapitałowej

. |ista podm olów na|eŹących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu us|awy z dnia 16 |utego 2007 t o ochronie konkurencji i konsumentóW

a]bo infofmacjro |ym. że nie należy do grupy kapitalowej;

l||'5) |NFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTW|ERDzAJĄcYcH, ŹE oFERoWANE oosTAWY, USŁUG| LuB RoBoTY BUDoWLANE

oDPowlADAJĄ oKREsLoNYM WYMAGANIoM

w fakresie potwierdfenia, że oferowane Óboty budowlane, dostawy |ub uslug| odpow|adają okr€ś|onym wymagan|om na|eży prŹedłożyći

. pfóbki' opisy ]ub lotografie produktów' klóre mają zostaó dostarczone, klórych auientyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na

ządanie zamawIającego]

SEKCJA lV: PROCEDURA

rv1) TRYB UDZTELENIA ZAtllowrENtA

IV1.1) Tryb udfieIenIa famówienia: prze|alg n'eogranIcfony

IV2) KRYTERIA OCENY OFERT

|V2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmio|em zamówienia:

r - C e n a - 6 0

2. Jekość plb|ikacj i '  co najrnniej 1 egz książki.40
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IV4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lv.4.{ ) Adres 6trony tntemetow9l, na któ]rJ,.3t dostępna 3pgcyffkacja lstotnych w.runków famów|on|a: www6sp.katow.ce.p|

spocyfikację istob|ych r|arunków zamówi.n|. moźna uzyrkać pod .d.B.m: siedzibie zanEwiającego pokój nr 001 .

|V4.4) T.rmin skł.dania wnloaków o dopu3zoz.ni. do udż|ału w po3tęPow.niu lub ofeń: 10.06'2013 godfina 10:00, miejsce: w śiedfibie

zamawiającego pokóJ nr001 Dział Administfacyjno . Techn|cŹny izamówień Pub|icznych.

|V.4.5) T€rmin zwlązrn|a ofeńą: ok.es w dniach: 30 (od ostatecżnego terminu składania ofert)'

tv4'l6) |nformac,e dodatkowe, wtym dotyczące fnansowan|a p'ojektulp.ogramu z. środków Un|| Europe'sk|ej: Projekt wspÓłfinansowany jesl

ze środkóW tJn.l Eulopejskjej w Emach rea|jfecjj fadania 3 . oplacowanie badań, ana|iz i €kspertyz w ramach projektu Design sil €sia || (Projekt

sygtemo{,y samożądu \t].,ojewództwa Ś|ąskiego zap|ano/vany do rea|izacji w ramadl Poddziatania 8.2.2 Regiona|ne slEtegie |nnowacji Po KL')' w

którym pańnelem jest Akademia sftuk Pięknychw Kalowicach.'

lv.4.17) czy prz.w|doje się Un|eważnienie pośĘpowan|a o udf|elen|o zamówienia, w Przypadku n|eprzyznan|a órodków pochodzących z

budżotu Unii EuroP€jskiej oraz n|epod|ega|ących zwrotow| środków z pomocy udz|g|oneJ pr'ez peństwa czlońkowskie Europe,śk|ego

Polozumlen|a o wo|nym Hand|u (EFTA), któr€ miały być pneznaczon9 na sf|nansowanie całośc| |ub częśc| .amów|en|a: nie

, 3  z3 20\3-05-29 13:54


