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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352388-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi publikacji
2011/S 216-352388
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
Punkt kontaktowy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Osoba do kontaktów: Malwina Rymkiewicz
00-695 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222010687
E-mail: malwina.rymkiewicz@ncbir.pl
Faks: +48 222013408
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ncbir.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 A Kancelaria pok. 204
Punkt kontaktowy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Osoba do kontaktów: Malwina Rymkiewicz
00-695 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222010687
E-mail: malwina.rymkiewicz@ncbir.pl
Faks: +48 222013408
Adres internetowy: http://www.ncbir.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
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II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów związanych z działalnością Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS PL

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia.
Opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym przez Wykonawcę ogólnopolskim wydaniu
dziennika i tygodnika opiniotwórczego o zasięgu krajowym, modułowych ogłoszeń kolorowych związanych z
działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tj. m.in.: ogłoszeń dotyczących konkursów, programów
i innych inicjatyw realizowanych przez NCBiR oraz kolorowych artykułów sponsorowanych na temat
programów operacyjnych wdrażanych przez NCBiR (Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i
Środowisko).
Ze względu na charakter komunikatów, ich zasięg oraz grupę odbiorców:
1) ogłoszenia publikowane w formie papierowej, będą zamieszczane we wskazanym przez Wykonawcę
ogólnopolskim wydaniu dziennika (łączna planowana powierzchnia publikacji 4 550 cm2), który spełnia łącznie
poniższe wymagane przez Zamawiającego warunki:
— ma charakter gazety codziennej płatnej, ukazującej się w postaci drukowanej, co najmniej sześć razy w
tygodniu, której główne wydanie ukazuje się w zasięgu ogólnopolskim,
— jest dziennikiem o średnim dziennym nakładzie wydania drukowanego przekraczającym w I półroczu 2011 r.
150 000 egzemplarzy,
— jest dziennikiem o największym czytelnictwie w I półroczu 2011 r.,
— posiada w wydaniu ogólnopolskim wydzielone strony redakcyjne,
— ma charakter opiniotwórczy (nietabloidowy), tj. liczba cytowanych przekazów prasowych w 2010 r.
przekracza 7 000.
2) artykuły publikowane w formie papierowej, będą zamieszczane na rozkładówce wskazanego przez
Wykonawcę tygodnika ogólnopolskiego (łączna planowana powierzchnia publikacji 5 535 cm2), który spełnia
łącznie poniższe wymagane przez Zamawiającego warunki:
— ma charakter gazety ogólnopolskiej, płatnej, ukazującej się w postaci drukowanej raz w tygodniu,
— jest tygodnikiem o średnim tygodniowym nakładzie wydania drukowanego przekraczającym w I półroczu
2011 r. 150 000 egzemplarzy,
— jest tygodnikiem o największym czytelnictwie w I półroczu 2011 r.,
— posiada w swoim wydaniu wyodrębnione rozkładówki,
— ma charakter opiniotwórczy (nietabloidowy), tj. liczba cytowanych przekazów prasowych w 2010 r.
przekracza 1 500.
Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania całej powierzchni planowanej do publikacji.
Publikacja wybranych ogłoszeń i artykułów w dzienniku i tygodniku współfinansowana będzie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
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II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79970000, 79822000, 79341000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 842 621,12 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie dziesięć tysięcy
zł).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego.
I Oddział w Warszawie nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym przed upływem terminu składania ofert.
Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego
kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
5. Dokument wadialny, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub
poręczenia na kwotę wymienioną w ust. 1, stanowiących zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego
w przetargu nieograniczonym na zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
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związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ważnych przez okres związania ofertą,
określony w niniejszej SIWZ, oraz zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty kwoty wadium na pierwsze
żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.
6. Dokument wadialny, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu
(kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w Rozdziale XI SIWZ. Opakowanie
(kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w Rozdziale
X SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty.
7. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 10 oraz art. 46 ust. 4a ustawy.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub/i po wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 5 ustawy.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy określa ustawa.
15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności
wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
16. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Wykonawców, którzy
nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na
przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście opublikowane komunikaty zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego, których prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez
Zamawiającego na raporcie sporządzonym przez Wykonawcę, po zrealizowaniu usługi.
Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie liczby opublikowanych komunikatów oraz
cen jednostkowych. Ceny jednostkowe będące podstawą do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy
zawiera Formularz ofertowy Wykonawcy, którego kopia będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca
gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przez cały okres obowiązywania umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 par. 3 wzoru umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z
tytułu wykonania umowy.
Wynagrodzenie za publikację poszczególnych komunikatów będzie płatne za każdy opublikowany komunikat,
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do faktury VAT egzemplarz
gazety, w której ukazał się komunikat zlecony przez Zamawiającego. W przypadku niezałączenia do faktury
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VAT egzemplarza gazety opisanego w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 par. 3 wzoru umowy do dnia jego dostarczenia.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 par. 3 wzoru umowy, nastąpi po spełnieniu warunków
określonych w §3 ust. 2–6, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 6 wzoru umowy, Wykonawca
może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w Rozdziale VI ust. 5 i 6 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg
złożenia oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. Rozdziale VI ust. 2 i 8 SIWZ, dotyczy każdego
z podmiotów. Pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te będą
rozpatrywane łącznie.
Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale VI ust. 1 SIWZ, zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w
ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy.
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3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, przedstawia się
następująco:
1) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1;
2) za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną uznani
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, a przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonują należycie co najmniej 2 usługi w zakresie zamieszczania w prasie ogłoszeń i/lub
artykułów, o wartości co najmniej 500 000 PLN każda;
3) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1
pkt 3;
4) za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zostaną uznani
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000
PLN.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1
pkt 2 - 4 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, warunek określony w
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę opisu sposobu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasadzie /spełnia/ – /nie spełnia/, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale VI.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
II. 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w Rozdziale V ust. 1 – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ
(Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy);
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w Rozdziale V ust. 2 – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ (Oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia);
3. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa
w Rozdziale V ust. 3 pkt 2 SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do
SIWZ;
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
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wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 SIWZ;
4. Jeżeli Wykonawca, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 SIWZ, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 2 i 8.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 4, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, dotyczącej tych podmiotów.
7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa w ust. 3 pkt 2, może przedstawić
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku.
8. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 SIWZ:
1) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
10/11/2011
S216
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/11

Dz.U./S S216
10/11/2011
352388-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/11

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 8:
1) pkt 1 - 3 i pkt 5 - 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 (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien zostać wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien zostać wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2) pkt 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
(dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, zastępuje się je dokumentem
zawierającym 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. Terminy określone w ust. 10 stosuje się
odpowiednio.
12. Dokumenty załączone do oferty z wyłączeniem pełnomocnictwa muszą być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w ust. 5 i 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
16. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty, chyba że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa.
17. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnego odpisu.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg
złożenia oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 8, dotyczy każdego z podmiotów. Pozostałe
dokumenty Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te będą rozpatrywane łącznie.
Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w ust. 1, zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej
oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 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 publikacji ogłoszenia o przedmiotowym
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełniających warunek
udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 Rozdziału V SIWZ, zostaną uznani Wykonawcy, którzy
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 SIWZ.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Rozdziału V SIWZ,
zostaną uznani Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, a przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie co najmniej 2 usługi w zakresie zamieszczania
w prasie ogłoszeń i/lub artykułów, o wartości co najmniej 500 000 PLN każda.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 2 SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, 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 – sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RZP 89/U/11

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.12.2011 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19.12.2011 - 09:30
Miejscowość:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47 A, pok. 236 00-695 Warszawa, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Rozdziałem VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.11.2011
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