
Strona 1 z 3 

 

 

Racibórz: WYKONANIE MAP PAPIEROWYCH I ŚCIENNYCH DLA PROJEKTU 

TRANSGRANICZNA PROMOCJA EUROREGIONU SILESIA  

Numer ogłoszenia: 210677 - 2011; data zamieszczenia : 04.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry , ul. Batorego 7, 47-400 
Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 415 64 94, faks 32 415 30 95. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.euroregion-silesia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  WYKONANIE MAP PAPIEROWYCH I 

ŚCIENNYCH DLA PROJEKTU TRANSGRANICZNA PROMOCJA EUROREGIONU SILESIA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia są usługi polegające na opracowaniu, wykonaniu i dostarczeniu do siedziby 

Zamawiającego 1500 kompletów map papierowych składanych oraz 80 szt. map ściennych.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.35.40.00-4, 79.81.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 14.10.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  
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• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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. 
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IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1)Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy: a)przedłużenie procedury przetargowej 

polegające na nie zawarciu umowy w terminie 40 dni od daty wszczęcia postępowania, 

b)opóźnienie związane z uzyskaniem uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 

c)aktualizacja zapisów dokumentów dotyczących Projektu pt.Transgraniczna promocja Euroregionu 

Silesia, jeżeli takie aktualizacje będą miały wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy 

2)Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia a)zmiany przepisów prawa, w szczególności 

prawa podatkowego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.euroregion-silesia.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Stowarzyszenie 

Gmin Dorzecza Górnej Odry 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7 piętro II, lokal nr 1. 

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

18.08.2011 godzina 11:45, miejsce: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 47-400 Racibórz, 

ul. Batorego 7 piętro II, lokal nr 1. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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

środków Unii Europejskiej:  Projekt pt.Transgraniczna promocja Euroregionu Silesia jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 

państwa Przekraczamy granice. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 

Członek Zarządu 
/-/ Grzegorz Gryt 

 

Prezes Zarządu 
/-/ Mirosław Lenk 

 

 


