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Rzeszów: Opracowanie redakcyjne, graficzne i druk katalogu. 

Numer ogłoszenia: 116492 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie redakcyjne, graficzne i 

druk katalogu.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje kompleksową usługę opracowania redakcyjnego, graficznego i druku Katalogu Targowego 

w związku z VIII Międzynarodowymi Targami Żywności i Produktów Ekologicznych Ekogala oraz 

imprezą towarzyszącą Tradycyjne Smaki Podkarpackie, na podstawie przekazanych przez 

Zamawiającego materiałów zdjęciowych i tekstowych. I. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. 

opracowanie treści merytorycznych przekazanych przez Zamawiajacego, 2. obróbka zdjęć, 3. 

zaprojektowanie okładki zgodnie z przekazaną szatą graficzną, 4. dobór czcionki oraz skład DTP, 5. 

łamanie, 6. 1-krotna korekta Wykonawcy i wprowadzenie ew. korekt Zamawiającego, 7. 

przygotowanie do druku oraz naświetlenie, 8. wykonanie blach CTP, 9. druk na materiałach 

własnych i oprawa, 10. dostawa całości nakładu do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego do dnia 22 maja 2014 roku do godz. 13.00. II. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1. Katalog ma być opracowany i wydany, jako 

publikacja w wysokiej jakości edytorskiej. 2. Katalog będzie składał się z trzech części: Część 1 - 

słowo wstępne (3 strony po jednej dla przedstawiciela Zarządu Województwa Podkarpackiego, 

http://www.bip.podkarpackie.pl/


Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz przedstawiciela Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego). 

Część 2 - część katalogowa zawierająca fotografie oraz opis dotyczący wystawców biorących udział 

w VIII Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych Ekogala Część 3 - spis 

treści 3. Parametry techniczne Katalogu: a) opis: - objętość: do 100 stron + okładka, - oprawa: szyto 

- klejona, - format: 110 x 220 mm netto b) materiał: - papier okładki - matowa, pełny kolor, kreda 30 

g - papier środka - papier offsetowy 1+1 - kreda 80 g, c) nadruk: - treść nadruku okładki: projekt 

okładki, - treść środka: materiał graficzny (treści oraz zdjęcia) opracowany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Zamawiającego d) nakład: 250 szt., e) dostawa: siedziba Zamawiającego, do 

dnia 22 maja 2014 r. do godz. 13.00 III. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz termin wykonania 1. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość dostarczonego materiału - w 

przypadku stwierdzenia błędów w pojedynczych egzemplarzach (np. krzywo przycięte okładki, 

niedbała oprawa, uszkodzenia w czasie transportu itp.) - Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia poprawionych egzemplarzy Katalogu. 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji projekt Katalogu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: 

w.baranowski@podkarpackie.pl oraz p.brud@podkarpackie.pl w terminie do dnia 12 maja 2014 

roku w formacie PDF. Zamawiający dokona akceptacji lub wprowadzi zmiany do projektu w terminie 

1 dnia roboczego. W przypadku, gdy na projekcie zostaną naniesione poprawki przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany do niezwłocznego naniesienia zmian i przesłania na ww. 

adresy e-mail aktualnego projektu celem ponownej akceptacji w taki sposób a by dotrzymać 

terminu, o którym mowa w pkt. 3. 3. Wykonanie próbnego egzemplarza katalogu i przedstawienie 

do akceptacji Zamawiającego do dnia 16 maja 2014 roku. 4. Katalog musi zostać przekazany 

Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w formacie PDF do umieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac objętych zamówieniem od 

dnia podpisania umowy i zakończyć ich realizację (dostawa do siedziby Zamawiającego) w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2014 r. do godz. 13.00 IV. Wymagania w zakresie 

stosowania nazw i nadruków Wszystkie publikacje wydawane w ramach PROW 2007-2013 - muszą 

zawierać następujące treści i znaki graficzne: a) na stronie tytułowej: Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Publikacja współfinansowana ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi b) wraz ze znakami graficznymi w następującej 

kolejności: logo Unii Europejskiej, logo Województwa Podkarpackiego, logo KSOW oraz logo 

PROW 2007-2013, c) zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia dodatkowych logotypów, 

w ciągu logotypów o których mowa w lit. b), d) opatrzenia publikacji formułą: egzemplarz bezpłatny 



na tylnej okładce, e) powyższe informacje oraz kolorystyka powinny być zgodne z Księgą 

wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9. 

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: 22.05.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 

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: 

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.4.4) 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;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1 ogłoszenia, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

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.bip.podkarpackie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, pok. nr 207. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

15.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 



postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez 

niego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2, III.4.3 i III.6 ogłoszenia. Z treści 

załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie 

spełniania przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca 

ten warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niepodlegania wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, 

spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony przez każdego z 

wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do 

wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z 

wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - zamawiający wykluczy 

konsorcjum/ spółkę cywilną. 2. Ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o ustawie należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, 

poz. 907, z późn. zm.). 3. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

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 

 

 


