Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.udskior.gov.pl
Warszawa: Druk i dostawa do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
biuletynu Kombatant w 2014 roku.
Numer ogłoszenia: 443734 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
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: Druk i dostawa do Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2014 roku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i druk
11 numerów (w tym dziesięć numerów zwykłych, jeden numer specjalny) Biuletynu
Kombatant w roku 2014 oraz jego dostawa do siedziby zamawiającego oznacza świadczenie
na rzecz Urzędu następujących usług: 1. wykonywanie wydruków korektowych proofu (1
okładka, 3 kolumny środka) i ozalidu dla każdego numeru, 2. wykonanie naświetleń blach
CTP, 3. wykonanie montażu elektronicznego, 4. druk Biuletynu, szycie stron, foliowanie
okładki, 5. pakowanie i dostarczenie nakładu Biuletynu do siedziby Zamawiającego, w
miejsce wskazane przez pracownika Urzędu. Dane techniczno-wydawnicze numerów
zwykłych (dziesięć numerów): nakład: 4300 egzemplarzy, objętość: 32 kolumny (tzn. 4
strony okładki oraz 28 stron w środku numeru) - kreda, kolor, format: A4, zdjęcia: ok. 70
kolorowych, okładka: kreda matowa 170 g, kolor, folia matowa jednostronnie środek (28
stron): kreda matowa 115 g, kolor, szycie: zeszytowe, montaż elektroniczny, naświetlanie
blach CTP, czas wykonania: - druk - od dnia podpisania do druku: 3 dni robocze (część
nakładu - ok. 500 sztuk), 5 dni roboczych (pozostała część nakładu), dostawa do siedziby
Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracownika zamawiającego w ciągu 3 dni
roboczych (część nakładu - ok. 500 szt.), 5 dni roboczych (pozostała część nakładu) od dnia
podpisania do druku. Dane techniczno-wydawnicze numeru specjalnego (jeden numer):
nakład: 4300 egzemplarzy, objętość: 36 kolumn (tzn. 4 strony okładki i 32 strony w środku
numeru) ¬- kreda, kolor, format: A4, zdjęcia: ok. 100 kolorowych, okładka: kreda matowa ok.
170 g, kolor, folia matowa jednostronnie środek (32 stron): kreda matowa 115 g, kolor,

szycie: zeszytowe, montaż elektroniczny, naświetlanie blach CTP, czas wykonania: - wydruk
- od dnia podpisania do druku: 3 dni robocze (część nakładu - ok. 500 sztuk), 5 dni roboczych
(pozostała część nakładu), dostawa do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez
pracownika zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych (część nakładu ok. 500 szt.), 5 dni
roboczych (pozostała część nakładu) od dnia podpisania do druku. Zamawiający uznaję
Biuletyn Kombatant za wydawnictwo specjalistyczne, którego druk objęty jest 5 % stawką
podatku od towarów i usług (VAT)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie wiedzy i doświadczenia, w tym przy wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również usług wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie - co najmniej dwóch podobnych usług polegających na druku i dostawie periodyku
przez co najmniej 6 wydań w okresie 12-miesięcznym
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
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.
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:
http://udskior.gov.pl/Biezace,zamowienia,publiczne,21.html#content.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.11.2013 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: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

