http://bzpl.portal.uZp.gov'pl/indęx.php?oglosZenię=Show&pozycj'..

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

Katowice:Druk dwóch kataIogów podsumowującychdwie 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 ogłosfenIa: obowiązkowe'
ogłoszenie dotycfy: zamówienia pubIicznego'

sEKCJA |:ZAMAW|AJĄCY
|' f ) NAZWA I ADRES: Akademia szlu k Pięknych W Kaiowicach ' u| Raciborska 37' 40'074 Katowice'woj' ś|ąskieIe|' 32 2516989 w '117'122:
2055022. faks 32 251 89 67
Adres strony jnternetowejfamawiającego: www'asp'ka|owicepI
|. 2) RoozAJ ZAMAWAJĄoEGo:

Uczelnia publiczna'

sEKCJA Il:PRZEDM|oTZAMÓWEN|A
||.1)
oKREŚLENIEPRzE0MloTUzAMÓW|EN|A
podsumowujących
Drukdwóchkata|ogóW
dwieedycjewarcztatóW
Designw iereńieIwlaf f
||.l'l) Nazwanadanazamówien|upżef żamawiającego:
dostawąiwnies]eniem
do AsP w Ka|owicach''
||'l'2)Rodzajzamów|eniai
usługi
pub|ikacji:
Kata|ognr 'l Druk offsetowy
Nakład:
400 1'
||.1
.4)o kreś
lenie pŻ edmiotuoraz wie|kości
lub zakresu zanówie n|a| oanetechniczne
. Ko|orystyka:
okładka:Format2o3x 267. Papier:offsetDitogramatura'3oo
3+21 stt oZ1ĄRNYł lvlAGENTA+ YELLoW2 sll' czARNY +
. Lakietowanie
. Fomat 675x 942mmpracy:4 str ' Lak.erowanie
pęód] |akietoffsetowy
YELLoW obję|ość
części
tył:|akietoffseto$y2' obwo|uta:
. Lakie.owanie
pŹód: |akieroffsetowy
Papier:offsetDitogramatura:
80 |ub90 . Ko|oryslyka:
3+3( czARNY +|VAGENTA+YELLoW - Lakierowanie
z p|zoduiz lylu+ nałożenie
na
ty| |akieroffsetowy
składanie
afkuszado formatuoprawyWpoziomiedo fomatuopraliył zagięcie2 skEydełek
pub|ikację
3 Środek . Format:203x 267. Papiel:ofisetDitogramatura:
12o. Ko|orystyka:
2+2przód:czarny'pantony:
żót|ytył]czarny,pantony:
Żółty
. objętośó
pracy:]04 str . szycienicml. K|ejenieDanetechniczne
pub|rkacji
części
: Kata|og
nr 2 orukoffsetowy
Naklad:500sz|ukFormat]
203x267
1 okładka'.Format:
1000(lUbmniej)x257mmskładane
rnożemiećsfelokośó
do 203x 267(fomatbloszury)(skrzydełko
dopasowaną
do formatu

alkusza+grubośćgtzbie|u).Papier:offsetDitogramalura:300.Ko|orystyka|3+21stroZARNY+|VAGENTA+YELLoW2strczARNY+YELLo
' Lakerowanie
' Lakierowan|e
pĘód:|akier
offsetowy
tył|a|\]er
offselowy
2 śtodek'.8składekpo16stron|ub16składekpo8stron.objętoŚćczęści
. 2 dużle
pracy:
(d|askładek
po '16str.)|ub8
128strzczegowśrodku2składkibędę
nnegoformatu
ina nnejgrubościpapieru
4 duŻe.2 mniejsze
po 8 str')6 składek
podstawo'^1ch:
Fomali203 x 267. Papier:offsetDltoglamatura]
120. Ko|orystyka]
2+2
dużych'4mniejsze.2duze{d|askładek
przód:czarny'pantony:
pub|jkacji
ma miećchataktelrcboczy)Wewnątrz
4 lub8
Źołlytył:czarny'pantony:
Źótty. szycienićm|. op€ W a oMarta(środek
178mmcala ozkładówkapo roflożeniu
skrzydełek
ma fo|mat:762
x 267 mm2
składkmaznaidować
się]. i rozkładówka
ze skzydełkami
skrzydełko
gtamaluta:
(wewnętrzna
90
mniejszeskładki
brosfura):
format19] x 247mm' Papler:ofset o.to( |ubzamiennik
SPEED-E |ubinnyzaproponowany)
pub|ikacji
4+4pełnyko|or.sfycje nićmi. oprawaotwarta(środek
Ko|orystyka'
ma mieccharakter
roboczy). PieMsza i ostatniaslronama skrzydełko
170mmPRooFY dol,ka|a|ogu
nl 1 i nl2: 2 proofycyfroweA4 zamawiający
dostarcfymateriał
do drukuna nośniku
lubudostępni
na
e|ektronicfnym
posiadają
zamówienia'Pub|ikacje
numer|sBN' Projektwspółfinansowany
seMerzeftpw formaciePoF w dniuUdzie|enia
Uhii
iestze ślodków
ELlropejskiej
Wramachrea|]facji
zadania3 . opracowanie
badań.analizi ekspertyfw ramachprojektu
Designsi|esia||(Plojektsysteńov!ry
samorządu
Województwa
Ś|ąŚkiegozap|anowany
do rea|izacjiW
ramachPoddziałania
8'2'2Regiona|ne
skategielnnowacjiPo KL') w którympar|neremjest
AkademiaSzt!k P eknvchw Katowcach.
Il.1.6)
Wspó|nysłownik
zamÓwień(cPV):79.80.00
00'2
ll.'1.7)
cfy dopusŹcfas|ężłożenie
ofertyczęściowej:
nie'
||.1'8)
czy dopuszcfas.ę fłożenieofertywariantowej:
nie'
||'2)czAs TRWANIAzAMÓW|ENtALuB TERMINWYKoNANIA:zakońcfenie:
28'o6'2o13'
SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERzE

PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

It.2)ZALICZRI

123

2013-05-2913:54

l.portal.uzp'gov.pVindex.php?oglosZęnie=show&pozyc
http:/,&zp

|l|.3)
WARUNK|UDZ|AŁUW PosTEPoWANlU oRAz oPIs sPosoBu DoKoNYWAN|AocENY SPEŁN|AN|ATYcH WARUNKoW
jeże|lprzep|syplawa nakłada.ią
|||.3'1)UprawnIen|a
do wykonywaniaokr€ ś |onejdziałalności
Iubcfynnośc|,
obow|ąz6kich posiadania
Opis sposobudokonywaniaocenyspelnlanlategowarunku
Na podstawie
złożonego
oświadczen.a
o spełnianiu
warunkówudziału
w postępowaniu
wg druku określonego
w załączniku
n. 1 do siwz'
|||.3.2}
wiedfa i doś'.viadczenie
opis sposobudokonywaniaocenyspełnianIa
tegowarunku
Na pods|aw]e
złożonego
oświadczenia
o spełnianiu
warunkówudziału
w poslępowaniu
wg drukLr
WfałącznikL]
okreś|onego
nr 1 do siwz'
l||.3.3)
PotenclałtechnIczny
opjs sposobudokonywaniaoceny spełn|ania
tego wa.unku
Na podstawie
zlożonego
oświadcfenia
warunkówudziału
o spełnianiu
w postępowaniu
wg drukuokreś|onego
w zalączniku
nl 1 do siwz'
|||.3.4)osoby
zdoInedo wykonaniazamówi.nIa
opis sposobudokonywaniaoceny spełnianiategowarunku
Na podslawie
złożonego
oświadczenia
o spełnianiu
WarunkóW
udziału
Wposlępowanl!
Wgdl!kUokrcś|onego
w zalączniku
nr 1 do siwz'
lll.3.5)Sytuacjaekonomicznai finansowa
Opls sposobudokonywaniaocenyspelnlaniatego warunku
Na pods|awie
złożonego
warunkówudziału
oświadczenia
o spełnianiu
w postępowaniu
W9drukuokreślonego
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|AWARUNKoWUDzlAŁU W PosTĘPoWANlUoRAz N|EPoDLEGAN|AWYKLUczEN|UNA PoDSTAWE ART.24 UsT. l USTAWY
||l.4.1)wzakresiewykazanlaspełnianiapŹoz wykonawcęwarunków,o których mowaw ań. 22 ust. 1 ustawy,oprócz ośw|adcz€ n iao
warunkówudziałuw postępowan|u
spełnianiu
na|eżypŻedłoż!ć:
W zakresiepotw.erdzen.a
|l|.4.2)
niepodleganiawyk|uczeniuna podstaw|eań 24 ust 1 ustawy'na|eżyptzed|ożyć|
. oświaoczen|e
o brakupods(awdo wyk|uczen|a'
. aktua|ny
gospodalczej'
jeże|iodrębneprzepisywymagają
odp]sz Właściwego
rejestru|ubz centra|nej
ewidencji
i informac]i
o dfiała|ności
wpisu
do rejestru|!b ewidencj]'
w ce|uwykazaniablakupods|awdo \Ą/yk|uczenia
w oparciuo ar|'24 usl' 1 pki 2 ustawy,
wyslawiony
niewcfeśniej
nif
6 rniesięcyprzedupływem
ierminuskładania
wnioskówo dopuszcfeniedo udziału
w postępowaniu
o udzie|enie
zamóWienia
a|boskładania
ofert:
|||'4'3)
Dokunentypodmiotówzagranicznych
Jeże|iwykonawce
ńa siedzibę|ubmiejscezamieszkaniapozaterytoriumRfeczypospo|itej
Po|skiej,przedkłada:
Il|.4.3'1)
dokumentwystawlonyw kraju'w klórym ma siedzibę|ubmiejscezamieszkaniapotw|erdfalący,
że:
. n]eotwar|o
jego|]kwidacji
. wyslawiony
ani n.eogłoszono
upadłoścj
niewcfeśniej
niż6 mjesięcyprzedupływem
terminuskładania
wnioskówo
dopusfczenie
w postępowaniu
do udziałU
o Udzielenie
zamówieniaa|boskladaniaofeń;
|||.4.4)
Dokumentydotyczącepżyna|eżnoócido teJsamejgrupykapitałowej
. |istapodmolów na|eŹących
do tejsamejgrupykapitałowej
w rozumieniu
us|awyz dnia16 |utego2007t o ochroniekonkurencji
i konsumentóW
a]boinfofmacjro
|ym.żenienależydo grupykapitalowej;

l||'5)|NFoRMACJAo DoKUMENTACHPoTW|ERDzAJĄcYcH,ŹE oFERoWANE oosTAWY, USŁUG|LuB RoBoTY BUDoWLANE
oDPowlADAJĄ oKREsLoNYM WYMAGANIoM
w fakresiepotwierdfenia,
żeoferowaneÓboty budowlane,dostawy|ubuslug|odpow|adają
okr€ ś |onymwymagan|om
na|eżyprŹedłożyći
. pfóbki'opisy]ublotografie
produktów'klóre majązostaódostarczone,
przezwykonawcę
klórychauientyczność
musizostaćpoświadczona
na
ządaniezamawIającego]
SEKCJA lV: PROCEDURA
rv1) TRYB UDZTELENIA
ZAtllowrENtA
IV1.1)TrybudfieIenIa
prze|alg
famówienia:
n'eogranIcfony
IV2)KRYTERIAOCENY OFERT
|V2.1)Kryteriaocenyofeń:cenaorazinnekryteria
związanez przedmio|em
zamówienia:
r-Cena-60
plb|ikacji'
2. Jekość
co najrnniej
1 egz książki.40

223

?013-05-29
13:54

hĘ://bzpl.portal.uzp.gov.pVindex.php?ogloszenie=show&pozyc

IV4)INFORMACJEADMINISTRACYJNE
lv.4.{) Adres 6trony tntemetow9l,na któ]rJ,.3t dostępna 3pgcyffkacjalstotnych w.runków famów|on|a:www6sp.katow.ce.p|
spocyfikację istob|ych r|arunków zamówi.n|. moźnauzyrkać pod .d.B.m: siedzibiezanEwiającegopokój nr 001.
godfina10:00,miejsce:
w śiedfibie
w po3tęPow.niulub ofeń: 10.06'2013
|V4.4)T.rminskł.daniawnloakówo dopu3zoz.ni.do udż|ału
. Techn|cŹny
pokóJnr001 DziałAdministfacyjno
izamówieńPub|icznych.
zamawiającego
terminuskładaniaofert)'
|V.4.5)T€rmin zwlązrn|a ofeńą: ok.es w dniach:30 (od ostatecżnego
jesl
z. środkówUn||Europe'sk|ej:ProjektwspÓłfinansowany
dodatkowe,wtym dotyczącefnansowan|ap'ojektulp.ogramu
tv4'l6) |nformac,e
.
Designsil€ s ia ||(Projekt
w Emach rea|jfecjj
fadania3 oplacowaniebadań,ana|izi€ k spertyz w ramachprojektu
ze środkóW
tJn.lEulopejskjej
do rea|izacjiw ramadl Poddziatania8.2.2 Regiona|neslEtegie |nnowacjiPo KL')' w
sygtemo{,ysamożądu\t].,ojewództwa
Ś|ąskiegozap|ano/vany
którympańnelemjestAkademiasftuk PięknychwKalowicach.'
pośĘpowan|a
zamówienia,w Przypadkun|eprzyznan|a
órodków pochodzącychz
lv.4.17)czy prz.w|dojesię Un|eważnienie
o udf|elen|o
budżotuUnii EuroP€jskiej oraz n|epod|ega|ącychzwrotow|środkówz pomocy udz|g|oneJpr'ez peństwa czlońkowskie Europe,śk|ego
całośc|
|ubczęśc|
.amów|en|a:nie
Polozumlen|ao wo|nymHand|u(EFTA),któr€ miałybyć pneznaczon9na sf|nansowanie

, 3z 3

20\3-05-2913:54

