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ZAMÓw|EN |A

na Druk dwóch kata|ogów podsumowujących dwie edycje
warsztatów ,,Design w terenie! ' '  wraz z dostawą i wniesieniem

do ASp w Katowicach

Postępowanie o udzie|enie zamówienia prowadzone jest w trybie Pęetargunieograniczonego na podstawie ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo )amówień
pub|icznych (Dz. |J. z zoto r. Nr 113, poz.759, z póżn' zm.).
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1. NAZWA (FIRMA) oRAz ADREs ZAMAwlA.lĄcEGo

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-o74 Katowice
www.as p. katowice. pl

TRYB UDZ| ELEN lA zAMÓw| EN |A

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: Przetargu n ieogran iczonego.

3.  oP ls  PRZEDMIoTU ZAMÓW|ENlA

3. l  .  Przedmiotem zamówienia jest Druk dwóch kata|ogów podsumowujących dwie
edycje warsztatów ,,Design w terenie! ' '  wraz z dostawą iwniesieniem do ASP
w Katowicach.

Wspó|ny Stownik Zamówień: 798ooooo.2. Usługi drukowania i powiązane
Dane techniczne publikacl i:
Katalog nr l
Druk offsetowy
Nakład: aoo

l. okładka:

- Format; zo3 x 267
- Papier: Offset Dito gramatura: 3oo
- Kolorystyka: 3+z

r str. CZARNY + MACENTA + YELLOW
2 str. CZARNY + YELLOW
- objętość części pracy: 4 str.
- Lakierowanie przód: |akier offsetowy
. Lakierowanie tył: |akier offsetowy

z. Obwoluta:

- Format: 675 x 942 mm
- Papier: Offset Dito gramatura: 8o lub 9o
- Kolorystyka: 3+3 (CZARNY + MACENTA + YELLOW)
- Lakierowanie przód: |akier offsetowy
- Lakierowanie tył: |akier offsetowy

składanie a rkusza do formatu
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w poziomie do formatu oprawy + zagięcie z skrzydetek z przodu i z tyltu + natożenie na
pubIikację

3. Środek:
- Format: 2o3 x 267
- Papier: Offset Dito gramatura'. 12o
- Ko|orystyka: z+z przód: czarny, pantony: żołty tył: czarny, pantony: żlołty
- objętość części pracy: lo4 str.
. Szycie nićmi
- Klejenie

Dane techniczne publikacj i :
Katalog nr 2
Druk offsetowy
Nakład: 5oo sztuk
F ormat'. zo3 x 267

r. okładka:

-Format: looo (|ub mniej) x 267 mm składane do zo3 x z67 (format broszury)
(skrzydełko może mieć szerokość dopasowaną do formatu arkusza + grubość
grzbietu)
- Papier: Offset Dito gramatura:3oo
- Kolorystyka: 3+z
r str. CZARNY + MACENTA + YELLOW
2 str. CZARNY + YELLOW
- Lakierowanie przód: |akier offsetowy
- Lakierowanie tył: |akier offsetowy

z. Środek:

- 8 składek po ]6 stron |ub l6 składek po 8 stron
. objętość części pracy: lz8 str.
z czego w środku z składki będę innego formatu i na inne.j grubości paPieru
4 duże - z mniejsze - z duże (d|a składek po 16 str.) |ub8dużych_4mniejsze_z
duże (dIa składek po 8 str.)

6 składek DodstawowYch: Format: 20ą x 26
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- Papier: Offset Dito Eramatura'. t2o
- Ko|orystyka: z+z przod.. czarnY, pantony: żoltty tył: czarny, pantony: żołty
. Szycie nićmi
. oprawa otwarta (środek pub|ikacj i ma mieć charakter roboczy)

Wewnątrz 4 |ub 8 składki ma znajdować się:
- i rozkładówka ze skrzydełkaml
skrzydełko 178 mm
cała rozkładówka po rozłożeniu skrzydełek ma format: 76z x z67 mm

z mniejsze składki (wewnętrzna broszura): format 1g1 x 247 mm

- Papier: Offset Dito ( lub zamiennik SPEED-E lub inny zaproponowany) gramatura:
9o
- Ko|orysĘka: 4+4 pelny ko|or
. Szycie nićmi
- Oprawa otwarta (środek pub|ikacji ma mieć charakter roboczy)
. Pierwsza i ostatnia strona ma skrzydełko l70 mm

PROOFY dot. katalogu nr t i  nr z;
z proo{y cyfrowe A4

Zamawiający dostarczy materiał do druku na nośniku e|ektronicznym |ub udostępni na
serwerze ftp w formacie PDF w dniu udzie|enia zamówienia.
Pub|ikacje posiadają numer ISBN.
Pro|ekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach rea|izacj i
zadania 3 - opracowanie badań, ana|iz i  eksPeńyz w ramach proiektu ,,Design
Si|esia || ' '  (Projekt systemowy Samorządu Województwa Ś|ąskiego zap|anowany
do rea|izacj i w ramach Poddziałania 8.z.z Regiona|ne Strategie Innowacji Po
KL.)' w którym partnerem jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

3.4.

3.5.

3.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza składania ofert częściowych. oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostanq odrzucone.

3'3' Zamawiający nie przewiduje wyboru na.jkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcj i  e lektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje moż|iwości zawarcia umowy ramowej.

Wykonawca udzie|i Zamawiającemu, co najmniej rz miesięcznej rękojmi
i gwarancji ja kości.
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4. INFoRMACJA o PRzEw|DYWANYCH ZAMow|EN|AcH UzUPEŁN|AJĄcYcH
(ART.67 UST. r PKr 6)

4.1. Zamawiający nie przewiduje udzie|enia zamówień uzu pełn iających.

5.  TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.l. Zamówienie musi zostać zreaIizowane w terminie: do z8.o6.zot3l.

ó. WARUNK| UDZ|AŁU W PosTĘPowANIU oRAz oP|s
DoKoNYWANIA ocENY sPEŁN|AN|A TYCH WARUNKÓw

6.1. o udzie|enie zamówienia mogą ubiegaĆ się Wykonawcy' którzy spełniają warunki
dotyczqce:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania okreś|onej działa|ności Iub czynności, jeże|i
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) Posiadania wiedzy i  doświadczenia,

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdo|nymi do
wykonania zamówienia,

d) Sytuacj i  ekonomicznej i  f inansowej.

Wykonawcy ubiegający się o udzie|enie zamówienia, aby v,rykazac spełnienie warunków
okreś|onych w pkt 6.l. muszą ztożyć oświadczenie o spetnianiu warunków udziału
W postępowaniu wg druku okreś|onego w załączniku nr t .

SPOSOBU

wykazać brak podstaw do

|ub wg druku stanowiącego
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PRZESŁAN K| WYKLUczEN |A wYKoNAwcow
7.1. Wykonawcy ubiegajqcy s ię o zamówienie muszą

wyk|uczenia ich z postępowania, składa,jąc z ofertq:

oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia _ na
załacznik nr z do S|WZ.

aktuaIny odpis z właściwego rejestru Iub z centralnej ewidencji informacji o działaIności
gospodarczej, jeże|i odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru Iub ewidencji, w ce|u
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt 2 ustavvy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u pływem terminu składania ofert'

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy

alternatywnie odpowiednio do sytuacj i wymienionych w pkt a) b):

a) Wykonawcy na|eż.ący do grupy kapitałowej - składają L|sTĘ PoDM|oTÓw
na|eżącvch do tei samei grupy kapitałowei w rozumieniu przepisów ustawy-
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o ochronie konkurencji i  konsumentów z dnia 16.oz'zoo7 roku (Dz. U. Nr 5o, poz.
3311
t uD

b) Wykonawcy nie na|eżący do grupy kapitałowej przedkłada,jq na druku
stanowiącym załącznik nr 5 do S|WZ, informację o tym, że nie na|eżą do grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i  konsumentów
z dnia t6.oz.zoo7 roku (Dz. U. Nr 5o, poz. 131),

W przypadku Wykonawców wspó|nie ubiegających się o zamówienie' przedmiotową
informację |ub |istę na|eży złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspó|nie
ubiegających się o zamówienie.

7,2 Jeie|i !(ykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospo|itej Po|skiej' przedkłada: dokument Wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę |ub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego Iikwidacj i ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u pływem terminu
s kładan ia ofeń.

7.3 )eże|i w miejscu zamieszkania |ub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę |ub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyże|, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym okreś|a się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed lvłaściwym organem sądowym,
administracyjnym a|bo organem samorządu zawodowego Iub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce
zamieszkania, lub przed notanuszem.

7.4' W przypadku wątp|iwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiajqcy może
zwrócić się do wlaściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby |ub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzie|enie
n iezbędnych i nformacj i dotyczących przedłdlonego doku mentu.

7.5 '|eże|i Wykonawcą są PoDM|oTY wYsTĘPU.|ĄcE wsPoLNIE (spotka cywi|na,

konsorcium) to:

o Brak Łodstaw do wykluczenia - musi wykazać kaŻdy z podmiotów występu,iqcych
wspó|nie,

1 mUSzć| ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu aIbo
reprezentowania W postępowaniu i zawarcia umowy W sprawie zamówienia
pub|icznego (pełnomocnictwo musi być dołączone do ofeńy w orygina|e |ub
notaria|nie uwierzyte|n ionej kopii). Zamawiający może Żądać przed zawarciem

r(
Ptolokl lgBl wsŃ nańEÓ'iiany za śftldrÓw un|| Eurcp6l6ki€j w lamach Eurcńskiogo Flndugu sPołetżn€go' Plojgkt l€st Źoodny

H
ż.ń€|(

KAPITAI LUDZKI iłE',r:l)upe.|onś
uil^ano'.Jśl^ t '-l

&mPa!Ń | . l I
4

t*""ę u/ t9fru

i'ffii']'fffi',r
szańs' w tym .ównoki kob|€| | mężc.zyŹn,



design
SIteSta

umowy w sprawie zamówienia pubIicznego' umowy reguIującej wspołpracę tych
Uczestników.

. nie mogq złoŻyć samodzie|nie odrębnej oferĘ, pod rygorem odrzucenia takiej oferty
ponoszą sol idarną odpowiedziaIność za niewykonanie Iub nienaIeżyte wykonanie
przysfego zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia na|eżytego wykonania
u mowY.

.I ,6, ofeńę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający
zawiadomienie niezwłocznie Wykonawcę o wyk|uczeniu z postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne' z zastrzeżeniem art. 92 ust. ] Pkt 3.

7 .7 .  Wskazane dokumenĘ mogą byc doręczone w orygina|e Iub kopi i  poświadczonej
za zgodnośĆ z oryginałem przez Wykonawcę.

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z Iłumaczeniem na
język poIski .

8. wYMAcANIAZAMAw|AJĄcEGo
8.l . Wykonawca powinien dołqczyc do oferty :

o próbkę druku w postaci, co najmniej 'l egzemp|arza książki zrea|izowanej
w techno|ogi i druku offsetowego, druku czarnobiałych fotografi i ,  druku na
papierze niepow|ekanym, szytej nićmi, k|ejonej w oprawie miękkiej z obwo|utą
wieIokrotnie składana.

9.  INFoRMACJE o sPosoBlE PoRoZUMIEWAN|A s|Ę ZAMAW|AJĄCEGo
z WYKoNAwcAMI oRAZ PRZEKAZYWAN|A oŚw|ADcZEŃ LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiqzany udzie|ić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póżniej niż na z dni przed upływem termin.
składania ofert -  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyf ikacj i
istotnych warunków zamówienia wplynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upĘwa polowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9,2. '|eżeli wniosek o wy.iaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.l, |ub
doĘczy udzie|onych Ęaśnień, Zamawiający może udzie|ić wyjaśnień a|bo
pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
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9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 9. l .

9.4. rreść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuie \,J(ykonawcom,

ktorym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
żródła zapytania, a jeżeIi specyfikac'ia |est udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza na tei  stron ie.

9.5. W uzasadnionych przypadkach 7amawiaj4cy może przed u ptywem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfi kacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfi kację istotnych warunków zamówienia,
a jeże|i specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją
także na tei stron ie.

9.6. Postępowanie o udzie|enie zamówienia, z zastrzeż.eniem wy,iątków okreś|onych
w ustawie Prawo zamówień pub|icznych (Dz'  U. z zoto r.  Nr 113| Poz'  759|
z pożn '  zm.), prowadzi s ię z zachowaniem formy pisemnej.

9,7. Postępowanie o udzie|enie zamówienia prowadzi s ię w języku po|skim.

9.8. W niniejszym postępowaniu wszeIkie oświadczenia, wnioski ,  zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem i/ |ub drogą
eIektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień o(az
informacji przekazywanych faksem |ub drogą e|ektroniczną, kaŻda ze stron na
żądanie drugiej niezŃocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczac konkurencji; zawsze dopuszcza|na jest forma
pisemna, z zastrzezeniem wyjqtków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień
pub|icznych (Dz'U.z zolo r.  Nr 113, Poz.75g, z póż.n. zm') '

9. l0. w zakresie forma|nym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu
z Wykonawcami jest:

l .  mgr Dominika Kułaga - specjal ista ds. administracyjno _ technicznych

e-mai l  :  d ku laga @asp.katow.icqq!

FAXt3z l  251  -89 -67

10. WYMAGAN|A DoTYczĄcE wAD|UM

l0.  l  .  W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

l l .  TERMIN zw|ĄzAN|A oFERTĄ

l l.l. Wykonawca Pozostaje zwiqzany ofertą przez okres 3o dni.
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l l.2. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna się wraz z u pływem terminu składania
ofert.

l l.3. Wykonawca samodzielnie |ub na wniosek Zamawiającego może przedłuż:yć
termin związania ofertą' z lym ile Zamawiajqcy może ty|ko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu zwiqzania ofertq, zwrócić się do Wykonawców
o Wyrażenie zgody na Przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
i ednak  n iż  6o  dn i .

12. OPIS SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIA OFERT

l2.l' Wykonawca może złożyĆ tylko jed ną ofertę.

|2.2' Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

|2.3. Zamawiaiący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12.4. oferta wraz ze stanowiącymi jej integra|n4 cząsc załqcznika m i musi być
sporządzona przez Wykonawcę ściś|e według postanowień niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

I 2.5. ofeńa musi być sporządzona według wzoru formu|arza ofeńy stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej sPecyfikacji istotnych warunków zamówienia
i  zawierać, co najmniej :

l) próbkę druku w postaci, co najmniej l egzemp|arza książki zrea|izowanej
w techno|ogii druku offsetowego, druku czarnobiałych fotografii, druku na
papierze niepow|ekanym, szytej nićmi, kIejonej w oprawie miękkiej
z obwoIutą wieIokrotnie sktadaną'

Próbka ta będzie stanowiła podstawę do oceny ofeĄ w kryterium : jakość
publ ikacj i  wg opisu wskazanego w pkt l5.z ppkt z tabel i  s iwz

z) wszystkie Wymagane dokumenty okreś|one w pkt 6 i  7 s iwz.

l2.6. ofeńa musi być napisana w języku po|skim, na komputerze, maszynie do pisania
Iub ręcznie długopisem bądŹ niezmywa|nym atramentem.

|2.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznika m i byty
ko|ejno ponumerowane i złqczone w sposób trwały oraz na każdej stronie
podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń wo|i  w
imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniei stronie oferry
podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostate strony
mogq być parafowane.

l2.8. Wsze|kie poprawki |ub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisujqce ofertę i  opatrzone datami ich dokonania.
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I2.9. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwq i adresem
Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: , ,oferta na: Druk dwóch
kata|ogów podsumowujących dwie edycje warsztatów ,, Design w terenie|''
wraz z dostawą iwniesieniem do ASP w Katowicach NIE oT*|ERAĆ orzed:
zo8-o6- lO godz. ro:r5".

l2.l0. Na|eży podać nazwę i adres Wykonawcy' by umoż|iwic zwrot nie otwartej ofeĘ
w przypadku dostarczenia |ej Zamawiajqcemu po terminie.

l2.l l . Wykonawca możle wprowadzić zmiany |ub wycofać złoż.oną przez siebie ofenę
wytącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem' Że przed upływem
tego terminu Zamawiaj4cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian |ub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób
wskazany w pkt lz.9 oraz dodatkowo oznaczone słowami ,,ZM|ANA'' |ub
,,WYCOFANIE".

|2.|2. Jeże|i Wykonawca zastrzega, Że informacje stanowiące taiemnicę
przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencj i ,
nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje na|eży
umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: , , lnformacje stanowiqce
tajemnicę przedsiębiorstwa ''. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art.  86 ust.  4 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. lJ .  z zolo r.  Nr
113, Poz.759, z pó i 'n. zm.)-

13. MlEJscE oRAZ TERMIN SKŁADAN|A I oTwARc|A oFERT
l3.1. oferty na|eży składać w siedzibie Zamawia,jqcego, pokó.i nr: ool Dziat

Administracy.jno - Techniczny i Zamówień Pub|icznyih do dnia zo3.o6- 1p do
gooz. I o:oo.

|3.2. Zamawiający niezvłłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona poterminie.
l3.3. otwarcie ofeń nastąpi w dniu: zol3-o6. lO o godz. lo:l5' w siedzibie

Zamawiającego, pokój nr olo SaIa Senatu.
13.4. Otwarcie ofert. jest jawne.

l3.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje
przeznaczyĆ na sf i  nansowanie zamówienia '

l3'6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz
a także informacje dotyczqce ceny, terminu *yton.n,,
gwarancji iwarunków płatności zawafich w ofertach.

-thtn:rupenont i(

kwotę, jaką zamierza

adresy Wykonawców'
zamówienia, okresu
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14.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

14.l '  w ofercie na|eży podać cenę w rozumieniu art '  3 ust. l  pkt l  ustawyzdnia 5 |ipca
2ool r. o cenach (Dz. U. Nr 97, Poz. 

' lo5o, z późn, zm.) za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W cenie na|eży uwzg|ędnić wszystkie wymagania okreś|one w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wsze|kie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu na|eżytej oraz zgodnej z obowiązuj4cym i przepisami
reaIizacj i przedmiotu zamówienia.

l4'2' Cenę należy podać w złoĘch po|skich' z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

|4.3. Zamawiający nie przewid uje roz|iczeń w waIutach obcych.

|4-4. Zamawiający nie przewiduje udzie|enia za|iczek na poczet wykonania
zamówienia.

15. oPls KRYTERlow, KTÓRYMI zAMAw|A'|ĄcY BĘDz|E s|Ę KlERowAŁ PRZY
wYBoRzE oFERTY, wR^z z PoDAN|EM ZNACZEN|A TYCH KRYTER|ÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

l5.l.Zamawiający będzie oceniał ofeĘ według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga

I Cena (koszt) 6o %o

Jakość pu bIikacj i 40%"

'|akość pub|ikacji zostanie oceniona na podstawie załączonej przez Wykonawcę do
ofeńy próbki, co najmniej 1 egzemp|arza ksiqżki zreaIizowanej w techno|ogii druku
offsetowego, druku czarnobiatych fotografii, druku na papierze niepowlekanym,
szytej nićmi, k|e|onej w oprawie miękkiej z obwo|utą wie|okrotnie składaną.

l5.z.Punkty przyznawane za podane w pkt l5.l kryteria będą liczone wedtug następujących

wzorów i  oceniane w następujący sposób:

Nr kryterium Wzór

Cena (koszt) - 6opkt

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) 
. , l  loo.jś Waga

gdzie:

. Cmin - najniŻsza cena spośród wszystkich ofert
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- Cof- cena podana w ofercie

Jakość publikacj i_ 4o pkt
Liczba punktów:.|max X waga
gdzie: Jmax =lo +Js +,lr +,fd

' |max = loo punktóW

KRYTERIA

Składana
obwoluta
max. z5pkt
-  Jo

Obwoluta
pos kłada na
poprawnie, a le
w widocznymi
p r zesun ięc i am i

Obwoluta
poskładana
nierówno i
n ieestetyczn ie

Obwoluta
rÓWno
posktadana

Gdzieniegdzie
ś|ady k|eju,
ks iążka nie
najIepiej s ię
otwiera, a le nie
rozrywa się

' |akość
szycia i
klejenia
ks iąż ki
max. 25 Pkt
-  Js

Widoczne ś|ady
k|eju, książka na
łqczeniu
s kładek po
otwarciu
rozrywa s ię, nici
słabo trzymają,
paPier użyty do
wykonania
wyk|ejki zgięty
niezgodnie
z kierunkiem
włókien

KsiąŹka
oprawiona
starannie, bez
ś|adów k|eju'
dobrze s ię
otwiera, jest
elastyczna

Jakość
reprodukcji
(zdiąĆ,
rysu n ków)
max. 25 pkt
-Jr

Reprod u kcje

widoczne
niedopasowania
(rozjazdy)
kolorów, za
jasne  l ub  za
c i emne

Część
reprodukc.ii
poprawna,
n ie któ re
nieostre, ś|ady
niedopasowania
(rozjazdy)
ko|orów, za
jasne lub  za
ciem ne

Wszystkie
reprodukcje
wyraziste,
kontrastowe,

ś|adów
niespasowania
koIorów

Aple blade,
niedobite,
nierówne
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Jd nasycen re
KOtOrU,

widoczne
zabrudzenia,
defekty w
naświetIeniu
ptyt lub
poWstałe
podczas druku,
wyraźnie
przebijaiqca
faktura papieru

widoczne
nierówności
w nasycenru
koloru, lekko
przebijająca
faktu ra papieru

soczyste,
równe
nasycen ie
ko|oru na całej
powierzchni

15.3. Po dokonaniu oceny punkty Przyznane przez każdego z członków Komisji
Przetargowej zostaną zsumowane dIa każdego z kryter iów oddzieInie.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcowq
ocenę danej oferty.

15.4. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może ż.ądac od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożrcnych ofert. NiedopuszczaIne jest prowadzenie
miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawc4 negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt l5.6, dokonywanie jakiejko|wiek zmiany w jej treści.

l5.5. JeŹe|i w okreś|onym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń |ub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. l
ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z 20]o r.  Nr :n3, poz. 759, z późn.
zm.), |ub pełnomocnictw a|bo jeże|i złoży wymagane Przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa W art. 25 ust. l ustawy Prawo
zamówień pub|icznych (Dz'  U. z 2o]o r.  Nr i : '3, poz.759, z poźn- zm.\,,
zawierające błędy Iub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich
złoż'enia w Wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
będzie pod|egać odrzuceniu aIbo konieczne będzie uniewaŹnienie Postępowania.
Złozone na wezwanie Zamawiajqcego oświadczenia i dokumenty powinny
spełniać warunki okreś|one w art.  26 ust.  3 ustawy Prawo zamowień pub|icznych
(Dz. U. z zolo r.  Nr l]J '  poz. 759, z poźn. zm,). Zamawiaiqcy może takŹe
w Wznaczonym Przez siebie terminie, Wezwać do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń |ub dokumentów.

15.6. Zamawiający poprawia w oferc ie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzg|ędnieniem konsekwencj i
rachunkowych dokonanych poprawek,
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c) inne omyłki PoIegające na niezgodności oferĘ ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodu,jące istotnych zmian w treści oferty
. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

15 '7 ' Jeże|i złoŻono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspó|notowego nabycia towarów,
Zamawiający w ce|u oceny takiej oferty do|icza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiqzujący m i przepisam i.

15.8. Zamawiający w ce|u usta|enia, czy oferta zawiera raźząco niskq cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwróci  s ię do Wykonawcy o udzie|enie w określonym
terminie wyjaśnień doĘczqcych elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.

|5.9. 7amawiaiący, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiekĘwne czynniki ,
w szczegó|ności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjqtkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia
dostępne d|a Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy
pubIicznej udzieIonej na podstawie odrębnych przepisów.

15.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył Ęaśnień |ub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi' że oferta
zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

l5.1l .  Zamawiający odrzuca ofertę, jeże|i:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzezeniem pkt r5.6 lit. c.

c) jej  złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencj i  w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej kon ku rencj i ;

0
q l

h)

zawiera raząco nisk4 cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

została złoŻona przez Wykonawcę wyk|uczonego z udziału W postępowaniu
o udzie|enie zamówienia Iub niezaproszonego do składania ofert;

zawiera Mędy w ob|iczeniu ceny;

Wykonawca W terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził s ię na
poprawienie omytki' o której mowa w pkt l5.6 |it. c;

.iest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

-.,,

d)

e)
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1ó.  UDZ|ELENIE ZAMow|EN|A

l6. l .  Zamawiający udzieI i  zamówienia Wykonawcy' którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okreś|onym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia izostata oceniona jako najkorzystn iejsza w oparciu o podane wyżej
kryteria oceny ofert.

|6.2. Zamawiaiqcy unieważni Postępowanie w sytuacji' gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art.  93 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zolo r.  Nr l l3,
Poz. 759, z późn. zm.).

16.3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców' I<Iórzy złoży|i oferty, o:

a) wyborze najkorzystn iejszej oferty, podając nazwę (firmę), a|bo imię i nazwisro,
siedzibę a|bo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (f i rmy), a lbo imiona i  nazwiska, s iedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoży|i oferty, a takze punktację
Przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert iłączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajqc uzasadnienie faktyczne
io rawne:

c) Wykonawcach, którzy zosta|i wyk|uczeni z pośtępowania o udzie|enie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i  prawne;

d) terminie, okreś|onym zgodnie z art, 94 ust. t |ub 2 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz'  U. z zolo r.  Nr 113, poz. 759, z poźn. zm'),  po którego uplywre
umowa w sprawie zamówienia pubIicznego moż'e być zawafta.

16.4. ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 |it. a Zamawiający
umieści na stronie internetowej www.asp.katowice'P| oraz w miejscu pub|icznie
dostępnym w swojej s iedzibie.

16.5. Jeże|i Wykonawca' którego oferta została wybrana, uchy|a się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia pub|icznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystn iejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i  oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowan|a,
o których mowa W art. 9J ust. l ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U.
z2o1or .  N r  l l 3 ,  poz .  759 ,  z  poż 'n .  zm. ) .

17.  INFoRMACJE o FoRMALNoŚc|AcH, JAK|E Pow|NNY ZosTAĆ DoPEŁN|oNE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNECO

17.I. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia pub|icznego'
z zastrzezeniem art. l83 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zoto r.
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Nr t l3 '  poz. 759, z póż'n. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystn iejszej oferty, jeże|i
zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób okreś|ony w art' 27 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr 113| poz' 759, z poin. zm'),
a|bo lo dni - jeŹe|i zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie
możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeże|i wystąpią
oko|iczności wymienione w art.  94 ust.  2 ustawy Prawo zamówień pub|icznych
(Dz 'U ' z  zo lo  r .  N r  i r 1 ,  Poz .759 ,  z  poźn.  zm. ) .

17.2. o miejscu i  terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem Iub te|efonicznie.

|7.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy |est tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

17.4. w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspó|nie ubiegających się o udzie|enie
zamówienia (konsorcja' spolki cywi|ne) Zamawiający moŻe zażądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia pub|icznego umowy regu|ującej
wspołpracę Ęch Wykonawców. Wykonawcy wspó|nie ubiegający się o udzie|enie
zamówienia ponoszą so| idarną od powiedzia Iność za wykonanie umowy

WYMAGAN|A DoTYcZĄcE ZABEzPIEcZEN|A NALEZYTEGo wYKoNAN|A
UMOWY

18.1. w danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie na|eżytego wykonania umowy
nie jest wymagane.

IsToTNE DLA sTRoN PosTANow|EN|A, KTÓRE zosTANĄ wPRowADzoNE
Do TREŚc l  zAw|ERANEJ UMowY w sPRAw|E ZAMÓW|EN|A PUBL|czNEGo,
oGoLNE WARUNK| UMowY ALBo wzoR UMowY, JEZEL| zAMAw|A'|ĄcY
wYMAcA oD wYKoNAwcY' ABY zAwARŁ z N|M UMowĘ w sPRAw|E
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

19.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

19.f , Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treścl
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

20. PoUCZENIE o Śnoorłcrł ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowAN|A o UDz|ELENIE zAMow|EN|A

20.1. Środki ochrony prawnej przysługują !(ykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeże|i ma Iub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł |ub może

18.

19.
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Ponieść szkodę W Wyniku naruszenia przez Zamawiaiącego przepisów ustawy
Prawo zamów ień  pub| i c znych  (Dz ,U ,  z  zo lo  r .  N r  i r 3 ,  poz ,759 ,  zpóźn .  zm. ) .

20.2. Srodki ochrony prawne.j wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują rownieŻ organizacjom wpisanym na
Iistę, o której mowa w art. l54 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U.
z 2o1o r '  Nr l l3, poz. 759, z póżn '  zm.).

20.3. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności okreś|onych w art. l80 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Pu bIicznych.

20.4'  odwotanie wnosi s ię w terminach i  w sposób okreś|ony w art.  ]80 i  nast.  ustawy
Prawo Zamówień PubIicznvch.

20.5. Na orzeczenie Kra.iowej lzby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

20.6. Skargę wnosi s ię do sqdu okręgowego właściwego d|a s iedziby a|bo miejsca
zamieszkania Zamawiajqcego.

21. PoZosTAŁE INFoRMACJE

21.1. Do spraw n ieu regu Iowa nych w niniejszej specyfikac|i istotnych warunków
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku
Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U. z zolo r. Nr l]3, Poz. 759, z poźn, zm.)
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu sq:

Nr Nazwa załączn ika

'I Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

3 Wzór formu|arza oferty

4 Wzór u mowy

5 oświadczen ie/ lnformacja Wykonawcy o braku przyna|eżności do grupy
kapitałowej _ zatącznik ten wypełniają i załączają do oferty jedynie
Wykonawcy nie na|eżący do grupy kapitałowej.
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