
Usługi drukowania w ramach projektu „Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość” 
Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

z podziałem na zadania:  
Zadanie 1 Wydanie książki konferencyjnej 

Zadanie 2 Druk plakatów na potrzeby kampanii autobusowej 
Zadanie 3 Druk plakatów i ulotek dla celów promocyjno-informacyjnych projektu  

Numer ogłoszenia: 43438 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia 
Ustawicznego oraz Praktycznego , ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 
4222433, faks 32 4229178. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcez.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi drukowania w ramach 
projektu Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość Działanie 9.3 Upowszechnianie 
formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z podziałem na zadania: Zadanie 1 Wydanie książki konferencyjnej, Zadanie 2 Druk plakatów 
na potrzeby kampanii autobusowej, Zadanie 3 Druk plakatów i ulotek dla celów promocyjno-
informacyjnych projektu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są usługi drukowania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych na poszczególne, niżej wskazane zadania. Składana oferta winna obejmować 
cały zakres rzeczowy Zadania. Ilość zadań wynosi: 3. Zadanie 1 Wydanie książki 
konferencyjnej Zadanie 2 Druk plakatów na potrzeby kampanii autobusowej Zadanie 3 Druk 
plakatów i ulotek dla celów promocyjno-informacyjnych projektu Zadanie 1 Do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie: opracowanie szaty graficznej, w tym: projektu okładki, dobór 
czcionki oraz obróbka graficzna, dwukrotna korekta (wstępna i ostateczna - całości), skład i 
łamanie tekstu, przygotowanie do druku oraz druk książki konferencyjnej projektu Jasny 
horyzont - kwalifikacje na przyszłość Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia 
ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię 



Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis zawartości Podręcznik 
zawiera tekst. Specyfikacja techniczna druku podręcznika: a) nakład: 1000 egzemplarzy, b) 
format: B5 (165x235 mm), c) rodzaj papieru: - okładka: papier,karton dwustronnie 
powlekany błyszczący 350g,m2, lakierowany jednostronnie, - pozostałe kartki: offsetowy 
90g,m2, d) oprawa: klejona, e) maksymalna liczba stron maszynopisu: 160, g) druk: - 
okładka: zadruk jednostronny pełny kolor (4,31), - pozostałe karty: zadruk dwustronny - druk 
czarno-biały. Zadanie 2 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: opracowanie graficzne 
i wydruk plakatów na potrzeby kampanii autobusowej w ramach projektu Jasny horyzont - 
kwalifikacje na przyszłość Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia 
ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis zawartości Tekst, zdjęcie, 
logotypy Specyfikacja techniczna plakatów 1. Plakat A3 a) format: A3 (29,7 x 42cm), b) 
nakład: 500 egzemplarzy, c) wydruk dwustronny w pełnym kolorze (4,4), d) papier 
kredowany, błyszczący lub matowy, gramatura 180g,m2. 2. Plakat 125 x 55cm a) format: 125 
x 55cm, b) nakład: 100 egzemplarzy, c) wydruk jednostronny w pełnym kolorze (4,0), d) 
papier kredowany błyszczący lub matowy, 150g,m2-180g,m2. Zadanie 3 Do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie: opracowanie graficzne i wydruk plakatów i ulotek dla celów 
promocyjno-informacyjnych projektu Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość Działanie 
9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Opis zawartości Treść, zdjęcia, tabele, logotypy. Specyfikacja techniczna 
plakatów 1. Plakat B3 a) format: B3 (50,0 x 35,3cm), b) nakład: 500 egzemplarzy, c) wydruk 
jednostronny w pełnym kolorze (4,0), d) papier kredowany błyszczący lub matowy, 
gramatura 180g,m2. 2. Plakat typu city-light a) format: 115 x 178cm, b) nakład: 10 
egzemplarzy, c) wydruk jednostronny w pełnym kolorze (4,0), d) papier kredowany 
błyszczący lub matowy, 150-180g,m2. 3. Ulotka A4 a) format: A4, bigowana, łamana na 3, b) 
nakład: 10000 egzemplarzy, c) wydruk dwustronny w pełnym kolorze (4,4), d) papier 
kredowany błyszczący lub matowy, gramatura 135g/m2-170g/m2. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  . 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  



• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena. 



IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.edukacja.rybnik.eu/rcez/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 44-217 
Rybnik ul. Św. Józefa 30, sekretariat 9B. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  22.03.2011 godzina 09:00, miejsce: 44-217 Rybnik ul. Św. Józefa 30, sekretariat 9B. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) i budżetu Państwa (15 
%).. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


