Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę do Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali Pro Patria i Pro Memoria
ze wstążkami oraz etui.
Numer ogłoszenia: 109060 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619019, faks 022 6619073.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.udskior.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: www.udskior.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na
wykonanie i dostawę do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
emblematów medali Pro Patria i Pro Memoria ze wstążkami oraz etui..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie i
dostawa do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali
Pro Patria i Pro Memoria wraz z etui. Emblematy MEDALU PRO PATRIA ze wstążkami
oraz etui Ilość: 1000 szt. Opis medalu: Okrągły, dwustronny medal o średnicy 36 mm,
wytłoczony w tombaku w kolorze srebra oksydowanego. Na fakturowanym awersie, w
centralnym miejscu przedstawiony jest stylizowany orzeł Rzeczpospolitej z przełomu XVIIXVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej, o szablę polską
wzór 1921-22. Na rewersie w otoku od góry napis: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. W centrum umieszczony jest dwuwyrazowy napis: Pro Patria, pod nim poziomo - daty 1768 - 1989. Wokół napisu wieniec - po lewej stronie z liści dębowych, po
prawej stronie wawrzyn - laur. Pomiędzy wieńcami, centralnie nad napisem Pro Patria
umieszczono odwzorowanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Polonia
Restituta. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym
pasem ciemnogranatowym o szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi pasami o szerokości 10
mm, przedzielone srebrzystymi prążkami szerokości 2 mm. Na brzegach wstążki prążki
czarne szerokości 2 mm. W komplecie etui na medal w kolorze szafirowym o wymiarach dł.
11,5 cm. szer. 6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką do ekspozycji medalu. Emblematy
MEDALU PRO MEMORIA ze wstążkami oraz etui Ilość: 750 szt. Opis medalu: Okrągły,
dwustronny medal o średnicy 38 mm, wytłoczony w tombaku w kolorze srebra

oksydowanego. Na awersie Medalu na tle rozdartych krat umieszczony jest orzeł z drzewca
sztandaru wojennego spoczywający na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem
kolczastym. Na odwrocie stronie Medalu znajduje się, umieszczony w górnej części, napis
Pro Memoria. Pod nim połączenie gałązek dębu (po lewej stronie) i wawrzynu (po prawej
stronie). Na obwodzie napis Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a
pośrodku napis: Pro Memoria nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: 8
maja 2005. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym
pasem amarantowym o szerokości 12 mm i dwoma granatowymi pasami o szerokości 10 mm.
Na brzegach wstążki prążki czarne szerokości 3 mm. W komplecie etui na medal w kolorze
szafirowym o wymiarach dł. 11,5 cm. szer. 6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką do ekspozycji
medalu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Wykonanie i dostawa do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
emblematów medali Pro Patria i Pro Memoria wraz z etui. Emblematy MEDALU
PRO PATRIA ze wstążkami oraz etui Ilość: 500 szt. Opis medalu: Okrągły,
dwustronny medal o średnicy 36 mm, wytłoczony w tombaku w kolorze srebra
oksydowanego. Na fakturowanym awersie, w centralnym miejscu przedstawiony jest
stylizowany orzeł Rzeczpospolitej z przełomu XVII-XVIII wieku. Orzeł oparty jest po
lewej stronie o kosę bojową, a po prawej, o szablę polską wzór 1921-22. Na rewersie
w otoku od góry napis: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W
centrum umieszczony jest dwuwyrazowy napis: Pro Patria, pod nim - poziomo - daty
1768 - 1989. Wokół napisu wieniec - po lewej stronie z liści dębowych, po prawej
stronie wawrzyn - laur. Pomiędzy wieńcami, centralnie nad napisem Pro Patria
umieszczono odwzorowanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Polonia Restituta. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie
umieszczonym pasem ciemnogranatowym o szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi
pasami o szerokości 10 mm, przedzielone srebrzystymi prążkami szerokości 2 mm. Na
brzegach wstążki prążki czarne szerokości 2 mm. W komplecie etui na medal w
kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5 cm. szer. 6 cm, głębokość 2,5 cm z wkładką
do ekspozycji medalu. Emblematy MEDALU PRO MEMORIA ze wstążkami oraz
etui Ilość: 375 szt. Opis medalu: Okrągły, dwustronny medal o średnicy 38 mm,
wytłoczony w tombaku w kolorze srebra oksydowanego. Na awersie Medalu na tle
rozdartych krat umieszczony jest orzeł z drzewca sztandaru wojennego spoczywający
na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na odwrocie stronie
Medalu znajduje się, umieszczony w górnej części, napis Pro Memoria. Pod nim
połączenie gałązek dębu (po lewej stronie) i wawrzynu (po prawej stronie). Na
obwodzie napis Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a pośrodku
napis: Pro Memoria nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: 8
maja 2005. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie
umieszczonym pasem amarantowym o szerokości 12 mm i dwoma granatowymi
pasami o szerokości 10 mm. Na brzegach wstążki prążki czarne szerokości 3 mm. W
komplecie etui na medal w kolorze szafirowym o wymiarach dł. 11,5 cm. szer. 6 cm,
głębokość 2,5 cm z wkładką do ekspozycji medalu.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.51.22.00-3, 39.56.11.33-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczeń oraz wymaganych dokumentów
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na podstawie oświadczeń oraz wymaganych dokumentów
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na podstawie oświadczeń oraz wymaganych dokumentów
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczeń oraz wymaganych dokumentów
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

na podstawie oświadczeń oraz wymaganych dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 85
2 - Termin wykonania całości zamówienia od dnia zawarcia umowy - 15
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.udskior.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ul. Wspólna
2/4, 00-926 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć drogą pocztową lub w
siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kancelarii Ogólnej
lub w pok. nr 3040..
IV.4.5) Termin związania ofertą: ok

