Warszawa: Wykonanie, oznaczenie i dostarczenie artykułów informacyjno promocyjnych na potrzeby realizowanego projektu Budowa systemu
monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza
Numer ogłoszenia: 212412 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Mazowieckie , ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022
59 79 100, faks 022 597 92 90, 022 597 96 03.
Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.mazovia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Wykonanie, oznaczenie i dostarczenie artykułów
informacyjno - promocyjnych na potrzeby realizowanego projektu Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji
wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
nast puj cych oznakowanych artykułów informacyjno-promocyjnych: 1) długopis metalowy - 500 szt., 2) kołonotatnik
ekologiczny z długopisem - 400 szt., 3) teczka konferencyjna - papierowa - 400 szt., 4) torba papierowa - 200 szt., 5)
torba materiałowa ekologiczna - 200 szt., 6) organizer - 50 szt., 7) kubek reklamowy - 50 szt., 8) parasolka - 50 szt., 9)
klip do notatek - 50 szt., 10) podkładka pod mysz z mi kka podpórka pod nadgarstek- 50 szt., 11) etui na długopisy piórnik - 50 szt., 12) wizytownik - 50 szt.
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniaj cych: tak.
Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie uzupełniaj cych
Zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie uzupełniaj cych do wyczerpania kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 39.29.41.00-0, 30.19.21.21-5, 22.81.50.00-6, 30.19.00.00-7, 18.93.60.00-9,
39.29.52.00-8, 39.22.11.20-4.
II.1.6) Czy dopuszcza si zło enie oferty cz

ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zło enie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ
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CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu, nale y przedło y :
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y
przedło y :
o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj

wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcze niej ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci - wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ CYCH, E OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRE LONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, e oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadaj okre lonym wymaganiom
nale y przedło y :
próbki, opisy lub fotografie
III.7) Czy ogranicza si mo liwo

ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad

50 % pracowników stanowi osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Walory jako ciowe i estetyczne - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre lenie warunków zmian
Zamawiaj cy dopuszcza zmiany umowy wynikaj ce z ewentualnych zmian innych przepisów prawa, które maj
zastosowanie w zakresie realizacji umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zamowienia.mazovia.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: Urz d Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówie Publicznych, Warszawa, ul. Jagiello ska 36, pokój 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub ofert: 04.07.2012 godzina
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09:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urz du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa
4, 03-469 Warszawa.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej:
1. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku udziału w post powaniu
Wykonawców wyst puj cych wspólnie, Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o
udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w post powaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 3. W przypadku udziału w post powaniu Wykonawców wyst puj cych wspólnie, Zamawiaj cy
dopuszcza mo liwo

ł cznego spełniania i dokumentowania warunku udziału w post powaniu. 4. Okoliczno ci

uzasadniaj ce wykluczenie z post powania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowie publicznych
zachodz ce cho by wzgl dem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikuj cał grup Wykonawców ubiegaj cych si
wspólnie o udzielenie zamówienia. 5. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców prowadzona b dzie na
podstawie analizy dokumentów i o wiadcze doł czonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia. 6. W celu
potwierdzenia, e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre lonym przez Zamawiaj cego w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiaj cy da doł czenia do oferty próbek (wzorów) nast puj cych przedmiotów:
torba materiałowa ekologiczna, organizer, parasolka, podkładka pod mysz z mi kka podpórk pod nadgarstek, etui na
długopisy - piórnik, wizytownik. 7. Zamówienie finansowane jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy
udzielonej przez pa stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by
przeznaczone na sfinansowanie cało ci lub cz

ci zamówienia: tak
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