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ZATWIERDZAM

Leszek Grabarczyk
Zastępca Dyrektora
Warszawa, 13.02.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),
którego przedmiotem jest:

„Zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych
z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”
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1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
NIP: 701-007-37-77
REGON: 141032404
NCBR.gov.pl
Faks: +48 22 20 13 408
przetargi@ncbr.gov.pl

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm), zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp.
2.2.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do ustawy
Pzp oraz kodeks cywilny (jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej).
3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym
przez Wykonawcę ogólnopolskim wydaniu dziennika opiniotwórczego o zasięgu krajowym,
modułowych ogłoszeń kolorowych związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR), tj. m.in.: ogłoszeń dotyczących konkursów, programów i innych
inicjatyw realizowanych przez NCBR.
3.2. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą, będzie obejmowała publikację
komunikatów w ogólnopolskim dzienniku wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, w
odniesieniu do bieżących potrzeb Zamawiającego.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
79970000-4 Usługi publikacji
79822000-2 Usługi składu,
79341000-6 Usługi reklamowe.
3.5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem 3/14/PN.
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten
znak.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje:
aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówień uzupełniających,
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
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3.8. Istotne postanowienia zostały zawarte w wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do
SIWZ.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia
(zgodnie za zapisami Wzoru Umowy– stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ).
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdzą przez złożenie:
5 . 1 . 1.
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp (pkt 6.1.2. SIWZ);
5 . 1 . 2.
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1.3. SIWZ);
5 . 1 . 3.
dokumentów wymaganych w pkt 6.1.4. i 6.1.5. SIWZ, spełniających wymogi
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem.
5.2.W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadanie wiedzy
i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywania należycie, co najmniej dwóch usług
w zakresie zamieszczania w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim kolorowych ogłoszeń o
wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 tys. zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu
uzyskania wartości minimalnej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą
oświadczenie
wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt.6.1.5.SIWZ. W
przypadku usług wykonanych, Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument
(potwierdzający należyte wykonanie usługi) wystawiony po zakończeniu świadczenia
usługi.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu,
o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt.
6.1.2. SIWZ i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.5. SIWZ, dodatkowo winni oni
przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ.
Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie
realizacji, której zakończona część – usługa zamieszczania w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim kolorowych ogłoszeń, miała wartość nie mniejszą niż 80 000 tys. zł brutto.
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W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany
średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania, czyli zamieszczenia
ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden z
nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6 . 1 . 1 . Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku nie korzystania z ww. druku, oferta musi
zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia (w
szczególności odnoszące się do ceny, okresu realizacji, warunków płatności, akceptacji
Istotnych Postanowień Umowy, określenia części zamówienia, którą Wykonawca powierzy
podwykonawcy).
6 . 1 . 2 . Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22
ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, w tym warunku opisanego w pkt 5.2. SIWZ (wypełnione i
podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ.
6 . 1 . 3 . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wypełnione
i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6 . 1 . 4 . Aktualny1 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6 . 1 . 5 . Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przez
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
z podaniem wartości usług, przedmiotu usług, dat wykonania/wykonywania i podmiotów
na rzecz, których była / jest świadczona usługa wraz z dowodami, w rozumieniu
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zwanego dalej

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
1
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"Rozporządzeniem", określającym ich należyte wykonanie. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6 . 1 . 6 . Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona
za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku
podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność
z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże
pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać
uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.
Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu
Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do
jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku
wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej,
z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie
umowy konsorcjum.
6 . 1 . 7 . W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej albo oświadczenie (informację) o braku przynależności do grupy kapitałowej
(do ewentualnego wykorzystania służy wzór oświadczenia w zakresie określonym w art.
26 ust. 2d ustawy Pzp, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ).
6.2.W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo winni oni
przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udziału
w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i
doświadczenia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.5. SIWZ dotyczące tego
podmiotu.
6.3.W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach
dopuszczonych w ustawie Pzp, aktualność dokumentów wymaganych pkt 6.1.4. SIWZ oraz
aktualność wykonanych/wykonywanych usług wpisywanych do wykazu, o którym mowa
w pkt 6.1.5 SIWZ będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego terminu
składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.6. SIWZ). Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.2.
SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego z Wykonawców indywidualnie,
albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika Wykonawców o ile z jego treści
wynika, że zostało złożone w imieniu każdego z Wykonawców. Dopuszczalne jest także
złożenie kopii oświadczeń przez poszczególnych Wykonawców, podpisanych również przez
pełnomocnika. Z uwagi na oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie
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traktował takie oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu
nie będzie wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za
zgodność z oryginałem. Forma wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt 10.5.
SIWZ. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3., 6.1.4. oraz 6.1.7 SIWZ winny zostać
złożone indywidualnie przez każdego z Wykonawców.
6.4.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast
dokumentu wymienionego w pkt 6.1.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.5.Dokument, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.6.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 6.4. SIWZ,
Wykonawca zastępuje je 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. Oświadczenie winno być
sporządzone z zachowaniem terminów jak dla dokumentu wymienionego
w pkt 6.5. SIWZ.

7.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze
stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej
otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą poczty elektronicznej od
komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się przy pomocy poczty
elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z 10.6. SIWZ skanów
pism.
7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosków.
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7.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer/+48 22/ 2013-408 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie
pisma należy podać tytuł przetargu.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
stronie internetowej Zamawiającego.
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
7.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie
internetowej Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1.Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2
ustawy Pzp).
9.3.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1.Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.2.Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22
ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także
wykaz usług i oświadczenie w zakresie określonym w art.26 ust.2d zaleca się sporządzić
na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
10.3.W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego
(Załącznik Nr 3), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała
7
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treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków
(Załącznik Nr 4, 5, 6 oraz 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń oraz wykazu usług
powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym
postępowaniu.
10.4.Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.5.Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp określone w pkt 6.1.2. SIWZ, ewentualnie lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz zobowiązanie podmiotu, o
którym mowa w pkt. 6.2. muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu
pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 6.1.6. SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród
wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.7. SIWZ.
10.6. Formularz ofertowy, oświadczenia określone w pkt 6.1.2, 6.1.3 SIWZ oraz wykaz usług
a także lista podmiotów, o której mowa w pkt 6.1.7. SIWZ muszą być podpisane przez
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą
reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o
którym mowa w pkt 6.1.6. SIWZ.
10.7.Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.6. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub
tych
podmiotów
są
poświadczane
za
zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z
oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do
reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
10.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.9 Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia
łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub
osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
10.10. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów.
10.11. Zaleca się aby wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno
ponumerowane i parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w
treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na zamieszczanie w
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych z działalnością Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju,” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.02.2014 R. GODZ.
13:00
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem
firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej)
winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty do
niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.

12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
12.2.Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2014 r. o godz 12:00.
12.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 21.02.2014 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
12.3.Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.4.Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.5.Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
12.6.Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7.Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie (art. 84 ust.
2 ustawy Pzp).
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13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.3.Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4.W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5.Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z
kryteriami oceny ofert określonymi w punkcie 15 niniejszej SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów
ogółem zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
14.1. Cena oferty brutto, jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
14.2. Wykonawca poda cenę oferty i cenę jednostkową w formularzu ofertowym
sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji występujących w Formularzu
ofertowym. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone na
zasadach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy.
14.3. Wykonawca podaje cenę oferty, brutto, a także cenę jednostkową brutto za 1 cm2
komunikatu kolorowego na stronie redakcyjnej dziennika.
14.4. Ceny muszą być wyrażone cyfrowo w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania) oraz słownie. W
przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
14.5. Cena jednostkowa za 1 cm2 jest stała i obowiązuje przez cały okres realizacji
zamówienia.
14.6. Cena oferty brutto – posłuży do porównania złożonych ofert, należy ją skalkulować tak,
aby obejmowała wszystkie wydatki, jakie Zamawiający poniesie przy realizacji niniejszego
zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.
14.7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A
WYKONAWCĄ
15.1.
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
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16.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

16.1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu.
16.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się kryterium
„cena”, której przyznano wagę 100%.
16.3. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny
ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej
oferty, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą
punktów.
16.4.Punkty za kryterium „cena” zostaną przyznane każdej z ofert wg wzoru
cena oferty najtańszej
–––––––––––––––––– x 100 = liczba przyznanych punktów
cena oferty badanej
16.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Punkty przyznane dla danej oferty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
16.6. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
16.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.7.1. jest niezgodna z ustawą;
16.7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy
Pzp;
16.7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
16.7.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.7.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
16.7.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
17.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.:
31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
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17.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;
17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej SIWZ
18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.
1 ustawy Pzp, zawiadomi o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosową
informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
18.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
18.5. Wykonawca, o którym mowa w 18.4. SIWZ, ma obowiązek zawrzeć umowę na
warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2
do niniejszej SIWZ. Jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznie przekazać
Zamawiającemu informacje o osobach, które w jego imieniu będą podpisywały umowę, oraz
inne informacje, o które uzupełnione muszą zostać we wzorze umowy, w celu podpisania
umowy.
18.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wybrania ich oferty jako
najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, o ile nie została załączona do oferty.
18.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
18.8. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy
Pzp.
18.9. Zamawiający może zawrzeć umowę zamówienia przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt 18.8 gdy:
18.9.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna
oferta. zgodnie (z art.94 ust.2 pkt 1 ppkt a ustawy Pzp),
18.9.2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty
oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy(z art.94 ust.2 pkt 3 ppkt. a ustawy Pzp).
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18.10. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
18.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
19. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.

ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Istotne dla stron postanowienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy. Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
21.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp dla trybu przetargu nieograniczonego o
wartości nieprzekraczającej 134 000 euro.
22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy – Umowa (wzór)
3. Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 4 –Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6. Załącznik Nr 6 –Wykaz wykonanych usług.
7. Załącznik Nr 7 –Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
Komisja Przetargowa:
1) Monika Markiewicz – Przewodnicząca Komisji
2) Karolina Zych – Członek Komisji

...................................

……………………………………..

3) Arkadiusz Drewniak –Sekretarz Komisji……………………………...
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym przez Wykonawcę ogólnopolskim
wydaniu dziennika opiniotwórczego o zasięgu krajowym, modułowych ogłoszeń kolorowych
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), tj. m.in.: ogłoszeń
dotyczących konkursów, programów i innych inicjatyw realizowanych przez NCBR.
Ze względu na charakter komunikatów, ich zasięg oraz grupę odbiorców ogłoszenia
publikowane w formie papierowej, będą zamieszczane we wskazanym przez Wykonawcę
ogólnopolskim wydaniu dziennika (łączna planowana powierzchnia publikacji w ciągu 12
miesięcy wynosi 3.686,67 cm2), który spełnia łącznie poniższe wymagane przez
Zamawiającego warunki:
 ma charakter gazety codziennej, płatnej, ukazującej się w postaci drukowanej, co
najmniej pięć razy w tygodniu, której główne wydanie ukazuje się w zasięgu
ogólnopolskim,
 jest dziennikiem o średnim nakładzie jednorazowym wydania drukowanego
przekraczającym, w okresie wrzesień - listopad 2013 r., 65.000 egzemplarzy,
 jest dziennikiem o czytelnictwie na poziomie powyżej 1,50% w okresie czerwiec listopad 2013 r.,
 posiada w wydaniu ogólnopolskim wydzielone strony redakcyjne,
 ma charakter opiniotwórczy, nietabloidowy, tj. liczba cytowanych przekazów
prasowych w okresie wrzesień - listopad 2013 r. przekraczała 150.
Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania całej powierzchni planowanej do publikacji.
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2. Sposób realizacji zamówienia
W skład kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę wchodzić
będzie:
1)

rezerwacja powierzchni reklamowej nie dalej niż na trzynastej stronie redakcyjnej
w ogólnopolskim wydaniu wskazanego przez Wykonawcę dziennika o zasięgu
krajowym. Rezerwacja powierzchni powinna być dokonana każdorazowo na konkretny
dzień wskazany przez Zamawiającego oraz na podstawie powierzchni komunikatu tj.
liczby modułów niezbędnych do opublikowania całego komunikatu (tj. tekstu wraz z
grafiką, np. logotyp/-y);

2)

wycena publikacji komunikatu na podstawie liczby modułów odpowiadającej
powierzchni w cm2 i wymagań technicznych Zamawiającego (ogłoszenie kolorowe,
strony redakcyjne, emisja w dniu wskazanym przez Zamawiającego);

3)

przygotowanie layoutów ogłoszeń, tj. opracowanie składu edytorskiego i łamania, z
uwzględnieniem wskazań przekazanych przez Zamawiającego oraz elementów
składowych komunikatu (tj. treści, logotypu/-ów);

4)

przesyłanie projektów ogłoszeń do ostatecznej akceptacji Zamawiającego;

5)

publikacja ogłoszeń zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i po jego ostatecznej
akceptacji.

W celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do:
1)

przesyłania, w miarę zapotrzebowania, pisemnych zleceń publikacji komunikatów

w terminie nie później niż do godz. 15:00 na 2 dni robocze przed emisją w Dzienniku;
2)

przekazywania drogą mailową treści komunikatów (tekstu wraz z elementami

grafiki) oraz wskazań dotyczących układu graficznego w celu dokonania przez
Wykonawcę rezerwacji powierzchni, wyceny, składu edytorskiego i publikacji, w
terminie nie później niż na 1 dzień roboczy przed emisją, do godz. 12:00;
3)

przekazywania zaleceń dotyczących układu graficznego komunikatu, układu

logotypów oraz zgłaszania ewentualnych uwag do projektu;
4)

akceptacji projektów komunikatów nie później niż w ciągu 1 dnia roboczych od

momentu ich otrzymania i potwierdzenia tego faktu Wykonawcy;
15
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5)

Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do projektu, przy czym ostateczna

akceptacja nie może nastąpić później niż na 1 dzień roboczy, do godz. 14:00 przed
emisją w Dzienniku;
6)

Zamawiający może odwołać emisję komunikatu w Dzienniku, przy czym

anulowanie zlecenia nie może nastąpić później niż do godz. 13:00 dnia
poprzedzającego emisję;
7)

Zamawiający oświadcza, że treść i forma komunikatu zleconego do publikacji

nie będzie naruszać przepisów prawa ani chronionych prawem dóbr osób trzecich
i zobowiązuje się do pokrycia, w pełnej wysokości, ewentualnych szkód poniesionych
przez Wydawcę lub Redaktora Naczelnego Dziennika, w przypadku uzasadnionych
roszczeń osób trzecich z powyższych tytułów, w tym także poniesionych kosztów
pomocy prawnej.
3. Uzasadnienie wykonania zamówienia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizując politykę informacyjno-promocyjną
korzysta z wielu kanałów komunikacyjnych, za pomocą których upowszechnia informacje
o uruchamianych konkursach, podejmowanych inicjatywach oraz innych wydarzeniach
związanych z jego działalnością. Działając na mocy ustawy o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r., zobowiązane jest do publikacji ogłoszeń o konkursach
na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów w co najmniej jednym
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
4. Cel zamówienia
Zamówienie polegające na publikacji ogłoszeń w ogólnopolskim wydaniu dziennika
opiniotwórczego o zasięgu krajowym, ma na celu poinformowanie grupy docelowej o
naborach wniosków uruchamianych w ramach konkursów, programów i inicjatyw
realizowanych przez Zamawiającego. Grupą odbiorców komunikatów jest ogół
społeczeństwa, z uwzględnieniem przedsiębiorców i naukowców, którzy stanowią grupę
potencjalnych beneficjentów/projektodawców konkursów i inicjatyw ogłaszanych przez
Zamawiającego. Publikacja komunikatów w prasie ogólnopolskiej ma przełożenie na liczbę
składanych wniosków o dofinansowanie projektów, a w efekcie – na wykorzystanie alokacji
przeznaczonej na konkursy.
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Komunikaty dotyczące uruchamiania przez NCBR konkursów, programów i innych
inicjatyw, ogłaszane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w różnych
terminach w ciągu 12 miesięcy.

5. Zakres terytorialny
W związku z realizacją przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju działań na poziomie
centralnym, zamówienie obejmuje zasięgiem obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy
UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ......................... 2014 roku w Warszawie,

pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-695), przy
ul. Nowogrodzkiej 47 A, (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404), reprezentowanym przez:
- Pana Leszka Grabarczyka – Zastępcę Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 35/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r.,
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Centrum”,
a
…………………..........................................………... z siedzibą w ………….………. (……...), przy ul. ……………………….. zarejestrowaną w …………………........................……
pod numerem ……….....….……… (NIP: ……………….........……… REGON:
………………….......................…….)
reprezentowaną przez:
- ………………………………………........................………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pózn. zm.).

§ 1.
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1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) jest: opracowanie edytorskie i
zamieszczanie w dzienniku ogólnopolskim pod tytułem …………..................………….
(dalej: „Dziennik”) kolorowych ogłoszeń modułowych związanych z działalnością Centrum
(dalej: „komunikaty”), tj. m.in.: ogłoszeń o konkursach, programach i innych inicjatywach
realizowanych przez Centrum, zwane dalej łącznie „przedmiotem Umowy”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Formularzem
ofertowym z dnia …………, zwanym dalej „Formularzem ofertowym”, którego kopia
stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
którego kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.
3. Przedmiot

Umowy

wykonywany

będzie

przez

Wykonawcę

na

podstawie

i z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych każdorazowo w zleceniu.
§ 2.
1. Wykonawca:
1)

oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,

2)

zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

3)

może nie przyjąć do realizacji zlecenia, gdy dostarczony materiał nie będzie się
kwalifikował do składu lub reprodukcji z powodu złej jakości technicznej lub innych
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu kompleksowe zrealizowanie Umowy zobowiązując
się do:
1)

rezerwacji powierzchni reklamowej nie dalej niż na trzynastej stronie redakcyjnej
Dziennika. Rezerwacja powierzchni dokonywana jest każdorazowo na konkretny
dzień wskazany przez Zamawiającego w zleceniu oraz na podstawie objętości
komunikatu tj. liczby modułów odpowiadających jego wielkości i niezbędnych do
jego opublikowania (tekst wraz z załączoną grafiką);

2)

wyceny publikacji konkretnego komunikatu na podstawie liczby modułów
odpowiadającej powierzchni w cm2 i wymagań technicznych Zamawiającego
(ogłoszenie kolorowe, strony redakcyjne, emisja w dniu wskazanym przez
Zamawiającego);
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3)

przygotowania leyoutów ogłoszeń, tj. opracowania składu edytorskiego i łamania, z
uwzględnieniem wskazań Zamawiającego oraz elementów składowych komunikatu
(tj. treści, logotypu/-ów)

4)

przekazania Zamawiającemu projektu ogłoszenia do akceptacji, uwzględnienia jego
ewentualnych uwag i przekazania projektu do ostatecznej akceptacji Zamawiającego;

5)

publikacji komunikatu w Dzienniku w dniu wskazanym przez Zamawiającego, po
uprzednim uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego.

3. Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość zrealizowania Umowy zobowiązując się
do:
1)

przesyłania, w miarę zapotrzebowania, pisemnych zleceń publikacji komunikatów w
terminie nie później niż do godz. 15:00 na 2 dni robocze przed emisją w Dzienniku;

2)

przekazywania drogą mailową treści komunikatów (tekstu wraz z elementami grafiki)
oraz wskazań dotyczących układu graficznego w celu dokonania przez Wykonawcę
rezerwacji powierzchni, wyceny, składu edytorskiego i publikacji, w terminie nie
później niż na 1 dzień roboczy przed emisją, do godz. 12:00;

3)

akceptacji projektów komunikatów nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od
momentu ich otrzymania i potwierdzenia tego faktu Wykonawcy;

4)

Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do projektu, przy czym ostateczna
akceptacja nie może nastąpić później niż na 1 dzień roboczy, do godz. 14:00 przed
emisją w Dzienniku.

5)

Zamawiający może odwołać emisję komunikatu w Dzienniku, przy czym anulowanie
zlecenia nie może nastąpić później niż do godz. 13:00 dnia poprzedzającego emisję.

6)

Zamawiający oświadcza, że treść i forma komunikatu zleconego do publikacji nie
będzie naruszać przepisów prawa ani chronionych prawem dóbr osób trzecich
i zobowiązuje się do pokrycia, w pełnej wysokości, ewentualnych szkód poniesionych
przez Wydawcę lub Redaktora Naczelnego Dziennika, w przypadku uzasadnionych
roszczeń osób trzecich z powyższych tytułów, w tym także poniesionych kosztów
pomocy prawnej.
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§ 3.
Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

1.

wynagrodzenie w kwocie brutto nie wyższej niż ……………… zł (słownie:
………………................... złotych), w tym VAT w wysokości …………….. zł (słownie:
…………............………

złotych),

kwota

netto

….……....

zł

(słownie:

…………............……… złotych).
Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie liczby

2.

opublikowanych komunikatów oraz ceny jednostkowej za 1 cm2 komunikatu na stronie
redakcyjnej Dziennika. Cena jednostkowa będąca podstawą do obliczenia należnego
wynagrodzenia Wykonawcy została określona w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny jednostkowej, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, przez cały okres obowiązywania Umowy.
Kwota wynagrodzenia brutto, określona w ust. 1, stanowi górną granicę, do jakiej

3.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za usługi Wykonawcy objęte Umową i
zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w okresie

4.

obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu w stosunku
do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.
Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z danym

5.

zleceniem, podlega potwierdzeniu przez Zamawiającego w raporcie wykonania usługi,
sporządzanym

przez

Wykonawcę. Potwierdzenie, o jakim

mowa w zdaniu

poprzedzającym, jest warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Raport
powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;
2) wskazanie Umowy, na podstawie której realizowane jest zlecenie;
3) określenie zakresu wykonanego zlecenia tj. m.in.: datę emisji, liczbę modułów, numer
strony, format w modułach, format w centymetrach;
4) datę sporządzenia raportu;
5) podpisy osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy.
6.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy będzie
płatne za każdy rzeczywiście opublikowany komunikat, zgodnie ze zleceniem
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Zamawiającego, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
Wykonawca załączy do faktury VAT egzemplarz Dziennika, w którym ukazał się
komunikat zlecony przez Zamawiającego. W przypadku niezałączenia do faktury VAT
egzemplarza, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może wstrzymać się
z zapłatą wynagrodzenia do dnia dostarczenia egzemplarza.
7.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, nastąpi po spełnieniu warunków
określonych w ust. 5–6, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
...................................... , w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8.

Jako

dzień

zapłaty

Strony

ustalają

dzień

wydania

dyspozycji

przelewu

z rachunku bankowego Zamawiającego.
9.

Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, w stosunku do terminu o którym
mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 6, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych.
§ 4.

Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy,
o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
§ 5.
1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności
niezgodnie z postanowieniami określonymi w § 2 ust. 2 pkt. 1-5 Umowy, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia brutto, wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy, za każde zlecenie, przy realizacji
którego naruszenie miało miejsce.

2.

Niezależnie od możliwości dochodzenia kary umownej, Zamawiający ma prawo odstąpić
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie siedmiu dni od dnia powzięcia
informacji o zaistnieniu okoliczności wskazanej w ust. 1.
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3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
cywilnym.

4.

Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie zwolni Wykonawcy od obowiązku
wykonania Umowy.

5.

W przypadku gdy suma kar umownych będzie równa lub przekroczy wysokość 20%
wynagrodzenia brutto, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem
czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
§ 6.

1.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, t.j.) oraz Ustawy
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, ze zm.).

2.

Wszystkie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla
Stron.

3.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

4.

Z zastrzeżeniem ust. 7, wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

5.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony będą
rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6.

Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy są: ze
strony Zamawiającego: - …………………. tel. ………., fax. ……

e-mail:……… ze

strony Wykonawcy: - ……………….... tel. ………., fax. …… e-mail:……………
7.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 6, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści Umowy.
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Oznaczenie sprawy: 3/14/PN
8.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.

9.

Integralną część umowy stanowią:

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy z dnia ………… (kopia),

Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia),

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Oznaczenie sprawy: 3/14/PN
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz ofertowy
Pełna nazwa (firma) Wykonawcy
Zarejestrowany adres siedziby
Wykonawcy
Adres, na który Zamawiający powinien
przesyłać korespondencję związaną
z postępowaniem
NIP
REGON
Telefon
Fax
e-mail
Osoba do kontaktów z Zamawiającym
(telefon, e-mail)
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znak postępowania
3/14/PN, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, jak niżej:
Opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym przez Wykonawcę ogólnopolskim
wydaniu dziennika o zasięgu krajowym kolorowych ogłoszeń związanych z działalnością
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tj. m.in.: ogłoszeń dotyczących konkursów,
programów i innych inicjatyw realizowanych przez Zamawiającego
…………………………………………
Dziennik o tytule:
Cena jednostkowa brutto za 1 cm2
………………………………………… PLN
komunikatu kolorowego na stronie
Słownie złotych brutto………………
redakcyjnej dziennika przy łącznej
…………………………………………
przewidywanej powierzchni 3.686,67 cm2
CENA OFERTY BRUTTO
(cena jednostkowa brutto 1 cm2 * 3
686,67)

………………………………………… PLN

słownie złotych brutto:
…………………………………………………………………………
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Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty).
Podana cena służy do porównania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym, w
celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą na
podstawie ceny jednostkowej z 1 cm2 do kwoty jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy, warunki płatności oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
7. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
8. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
1.

………………………………………...

2.

..........................................................

3.

........................................................

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

2

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych
z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znak postępowania 3/14/PN,
oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia………………………………………………………3,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................., dn. .........................

3

...............................................................
Podpis osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my)
odpowiednie dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ dot. tego podmiotu”.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych
z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znak postępowania 3/14/PN,
oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zamieszczanie w dzienniku o
zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, znak postępowania 3/14/PN
Wykaz wykonanych/wykonywanych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie4
Dla przedmiotu zamówienia:
Lp
.

Opis przedmiotu
zamówienia

1.

zamieszczanie w dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim
……………………………
…. (tytuł dziennika)
kolorowych ogłoszeń
zamieszczanie w dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim
……………………………
….. (tytuł dziennika)
kolorowych ogłoszeń

2.

Wartość
(brutto)
w PLN

Daty wykonania

Odbiorcy
(nazwa, adres)

…
UWAGA:
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument
potwierdzający, że zamówienie to zostało wykonane należycie.
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
4

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia
odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy
dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony
po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi,
o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
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Załącznik nr.7 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................

OŚWIADCZENIE 5
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:
nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w
załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej.

................................................................................
....
podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci
imiennej

5

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2

Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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