Nr postępowania: PD/1/ 17
ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w związku z art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na: przeprowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020.
I.

Nazwa i Ares Zamawiającego:
Nazwa:
Komunikacyjny
Związek
Komunalny
Górnośląskiego
Okręgu
Przemysłowego, zwany również „KZK GOP”.
Adres do korespondencji: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz.
15.00. Tel. 32 74 38 403 faks 32 251 97 45
zaprasza do złożenia ofert cenowych.

II.
1.

Postanowienia ogólne
KZK GOP na podstawie Umowy nr PD/1/DO/286/2016 r. z dnia 22.08.2016 r. o
realizacji wspólnego projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II,
występuje w roli wspólnego Zamawiającego.
Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w
ramach Działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach,
Priorytetu: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie realizowane
jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0004/16-00
Projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” z dnia 21.02.2017 r.
Kody CPV przedmiotu zamówienia: 39294100-0 artykuły informacyjne i
promocyjne, 79341400-0 usługi prowadzenia kampanii reklamowych, 798230009 usługi drukowania i dostawy.

2.

3.

III. Termin wykonania zamówienia
1.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, czas trwania umowy jest
oznaczony i obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r.
2.
Planowane rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi 15.05.2017 r., a zakończenie
- nie później niż do 30.09.2018 r.
3.
Czas realizacji poszczególnych działań informacyjno – promocyjnych w ramach
niniejszego zamówienia wskazano w Załączniku nr 2 do IWUZ.
IV.
1.

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjnych i
promocyjnych dotyczących realizacji projektu „System Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zamówienie składa się z trzech części:
2.1.
CZĘŚĆ I. obejmująca:
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2.1.1.

3.
4.
5.
V.
1.

2.
3.
4.

wykonanie, dostawę i montaż przy wejściach do siedzib KZK GOP i
Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach (zwanego dalej „MZK
Tychy” dwóch tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu,
2.1.2.
wykonanie i dostawę 2 roll-upów na potrzeby promocji projektu w
trakcie spotkań dotyczących projektu, uczestnictwa KZK GOP i MZK
Tychy w targach, w trakcie konferencji promujących projekt,
2.1.3.
wykonanie i dostawę gadżetów promujących projekt: ekologiczne
torby z nadrukiem (1000 szt.), opaski silikonowe na rękę z diodą
(1000 szt.) i breloki odblaskowe (1000 szt.).
2.2.
CZĘŚĆ II, obejmująca:
2.2.1.
wydruk i dostawę ulotek informacyjnych – nakład 50.000 szt.,
2.2.2.
wydruk publikacji edukacyjnej dla dzieci zachęcająca do korzystania z
publicznego transportu zbiorowego wg projektu dostarczonego przez
Zamawiającego - 3000 szt.
2.3.
CZĘŚĆ III, obejmująca:
2.3.1.
publikację cyklu 4 artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu
regionalnym,
2.3.2.
organizację 3 konkursów we współpracy z stacją radiową o zasięgu
regionalnym dotyczących promocji publicznej komunikacji publicznej
w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego, w tym projektu
SDIP II.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części określone w pkt IV.2.
Każda część może być realizowana przez innego Wykonawcę, oferującego najlepsze
warunki realizacji wskazanej części zamówienia.
Termin realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia zawarto w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do IWUZ.
Specyfikacja głównych wymagań:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dla wymienionych w
pkt IV.2 części zamówienia spełnia następujące wymagania:
1.1.
dla CZĘŚCI I: w okresie ostatnich dwóch lat należycie wykonał co najmniej
2 tablice informacyjne lub pamiątkowe związane z promocją projektu
współfinansowanego ze środków UE, 2 roll-upy promocyjne, 500
ekologicznych toreb z nadrukiem, 500 silikonowych opasek (z diodą) na
rękę i 500 breloków odblaskowych;
1.2.
dla CZĘŚCI II: w okresie ostatnich dwóch lat należycie wykonał
opracowanie graficznie wraz z wydrukiem co najmniej 25 tys. ulotek
informacyjnych oraz wydrukował broszury, książki lub gry planszowe w
łącznym nakładzie co najmniej 1500 szt.
1.3.
dla CZĘŚCI III: w okresie ostatnich dwóch lat wykonał co najmniej dwie
usługi
polegające
na
przeprowadzeniu
działań
informacyjno
–
promocyjnych, z których każda była prowadzona z wykorzystaniem radia i
prasy, a wartość co najmniej jednej z tych kampanii nie była mniejsza niż
12.000 zł.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów,
określonych w punkcie VI IWUZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadania w ramach podwykonawstwa.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
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VI.
1.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.
Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała co najmniej Wypełniony i
podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo–ofertowy – wzór formularza stanowi
Załącznik nr 1 do IWUZ.
2.
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
 dla części I: wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat usług, o
których mowa w pkt IV.2.1.IWUZ, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane;
 dla części II: wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat usług, o
których mowa w pkt IV.2.2. IWUZ, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane;
 dla części III: wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat usług, o
których mowa w pkt IV.2.3. IWUZ, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane
Wykaz wykonywanych usług należy złożyć na formularzu zgodnym z wzorem określonym
w Załączniku nr 3 do IWUZ oraz dowody (tzw. referencje) należytego wykonania
wykazanych usług. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę kopii
dowodów należytego wykonania, zastrzegając możliwość wezwania Wykonawcy do
okazania oryginałów złożonych dokumentów do wglądu.
3.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
VII. Informacja
o
sposobie
porozumiewania
się
Zamawiającego
z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VIII. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień w sprawach proceduralnych i merytorycznych są: Pani Anna Koteras
tel. 32 74 38 403 e-mail: akoteras@kzkgop.com.pl oraz Pani Anna Mercik tel. 32
74 38 528 e-mail: amercik@kzkgop.com.pl.
2.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWUZ do dnia
5 maja 2017 r., w godzinach od 8:00 do 14:00
IX.
1.

2.
X.
1.
2.
3.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Barbary 21A,
40-053 Katowice pok. nr 014 (Kancelaria) w terminie do 11 maja 2017 r. do
godziny 10:00 lub faksem nr 032-25-19-745, lub e-mailem, potwierdzone
następnie w formie pisemnej.
Informacje, o których mowa w pkt VI zawarte w ofertach zostaną podane w dniu 11
maja 2017 r. o godz.10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 015.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Na formularzu cenowo – ofertowym (Załącznik nr 1 do IWUZ) należy przedstawić
cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
Wartość cenową należy wpisać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.
Cena ma zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
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XI.
1.
2.

Kryteria oceny ofert.
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert częściowych i ich znaczenie:
a. cena oferty
- 95%,
b. warunki płatności - 5%
Ofercie z najniższą ceną (Cn) zostanie przyznane 95 punktów. Pozostałym ofertom
zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
wg wzoru:
CX =

3.

4.
5.
6.

Cn
x 95 punków
Coo

gdzie:
CX
– liczba punktów dla ocenianej oferty
Cn
– najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
Coo
– cena ocenianej oferty
Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „warunki płatności” - punkty
przyznawane będą na podstawie zaproponowanych w ofercie terminów zapłaty, o
których mowa w § 7 ust. 4 Ogólnych Warunków Umowy i tak:

W1: rozliczenie należności w terminie przekraczającym 14 dni od daty
otrzymania faktury – 5 punktów,

W2: rozliczenie należności w terminie 7-14 dni od daty otrzymania faktury
– 0 punktów.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje terminu na rozliczenie całości należności
Zamawiający przyzna 0 pkt.
Łączna punktacja oferty będzie wyliczona jako suma przyznanych punktów, tj. Cx +
(W1 + W2).
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z największą
łączną ilością punktów spośród ofert spełniających wymogi określone w pkt. V i VI.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny oferty i warunków płatności,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1.
O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców,
którzy złożyli oferty.
2.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy poda Zamawiającemu dane niezbędne do zawarcia umowy.
3.
Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
oferty.
4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5.
Zamawiający przekazuje ogólne warunki umowy (Załącznik nr 3 do IWUZ)
zawierający warunki wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa
została zawarta i zrealizowana na warunkach w nich określonych.
XIII.
Postanowienia końcowe.
1.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych uregulowań
organizacyjnych, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3.

Zamawiający zastrzega
uzasadnienia.

możliwość

unieważnienia

postępowania

bez

podania

Załączniki:
1. Formularz cenowo – ofertowy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Ogólne warunki umowy.

Zatwierdzam
24.04.2017 Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
……………………………..
(data, podpis)
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