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Katowice: Obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz dwóch wydań
specjalnych czasopisma (kwartalnika) Komunikacja publiczna
Numer ogłoszenia: 221069 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul. Barbary 21a, 40053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kzkgop.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz dwóch
wydań specjalnych czasopisma (kwartalnika) Komunikacja publiczna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa publikacji czterech głównych numerów
oraz dwóch wydań specjalnych czasopisma (kwartalnika) Komunikacja publiczna.
Wydanie kwartalników Zamawiający przewiduje w 2010 roku.
Na obsługę składają się:
a) korekta, skład i opracowanie graficzne wg gotowego style booka stanowiącego własność Zamawiającego (zgodnie z
Załącznikiem nr 6 do SIWZ), oraz przygotowanie do druku,
b) druk i dostawa całego nakładu do siedziby Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2, 79.82.30.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2300 zł (słownie: dwa
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tysiące trzysta złotych).
W przypadku składania oferty na część zamówienia wadium wynosi:
- część I (korekta, skład i opracowanie graficzne, a także przygotowanie do druku): 800 zł (słownie: osiemset złotych),
- część II (druk i dostawa): 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),
Wadium należy złożyć w terminie do dnia 4 grudnia 2009 r. do godz. 12:30
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O
udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz
spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania (tj. dniem zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego) przynajmniej trzy usługi o podobnym do przedmiotu zamówienia
charakterze, tj. przygotowali publikację i druk oraz wykonali druk i dostawę przynajmniej dwóch pism lub czasopism, lub
folderów o jednorazowym nakładzie nie mniejszym niż 1000 egzemplarzy i objętości nie mniejszej niż 30 stron i formacie
nie mniejszym niż 204mm x 290mm. W przypadku składania oferty częściowej, ww. doświadczenie należy
udokumentować w stosunku do tej części zamówienia, której dotyczy oferta.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez
Wykonawców dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania usług w zakresie korekty, składu i
opracowania graficznego, przygotowania do druku oraz druku i dostawy pism lub czasopism lub folderów o
jednorazowym nakładzie nie mniejszym niż 1000 egzemplarzy i objętości nie mniejszej niż 30 stron i formacie nie
mniejszym niż 204mm x 290mm - z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 3 do SIWZ)
lub na jedną z tych części (w przypadku składania oferty częściowej) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie.
4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca w Załączniku nr 2 do SIWZ zaznaczył, że będzie dysponował potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
ZP/DPR/3/PZ/69/09.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacyjny Związek Komunalny
GOP, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21a.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2009 godzina 12:30,
miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21a, w kancelarii (pokój nr 014 na
parterze).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: korekta, skład i opracowanie graficzne, a także przygotowanie do druku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa publikacji
czterech głównych numerów oraz dwóch wydań specjalnych czasopisma (kwartalnika) Komunikacja publiczna. Wydanie
kwartalników Zamawiający przewiduje w 2010 roku.
Na obsługę składają się:
- korekta, skład i opracowanie graficzne wg gotowego style booka stanowiącego własność Zamawiającego (zgodnie z
Załącznikiem nr 6 do SIWZ), oraz przygotowanie do druku.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: druk i dostawa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa publikacji
czterech głównych numerów oraz dwóch wydań specjalnych czasopisma (kwartalnika) Komunikacja publiczna. Wydanie
kwartalników Zamawiający przewiduje w 2010 roku.
Na obsługę składają się:
- druk i dostawa całego nakładu do siedziby Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
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