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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-05-2020

Termin składania ofert

04-06-2020

Numer ogłoszenia

1246638

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wskazany w Rozdziale I pkt 5,
na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 z dopiskiem w tytule wiadomości elektronicznej „Oferta
na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych CENWIS”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I pkt 5.
3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków komunikacji elektronicznej
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer Zamawiającego, przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest:
imię i nazwisko: Ewa Karońska
tel.: 41 3424540
adres e-mail: ewa.karonska@tu.kielce.pl
6. Jawność postępowania i udostępnianie dokumentów:
6.1. Dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
6.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
6.3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
6.4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6.5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający
informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6.6. Bez zgody Zamawiającego Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub
środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
6.7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i
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oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania
informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach
spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
6.8. Nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
6.9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewa.karonska@tu.kielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Karońska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413424540

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie na potrzeby projektu „CENWIS – CENTRUM
NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (umowa nr RPSW.01.01.00-26-
0001/17-00), materiałów informacyjno-promocyjnych 
w postaci: 
a) jednostronnej tablicy informacyjnej zewnętrznej /pamiątkowej/ ,
b) jednostronnej tablicy informacyjnej zbiorczej /wewnętrznej/ ,
c) jednostronnych, wewnętrznych tabliczek informacyjnych przydrzwiowych o zmiennej treści (podanej
przez Zamawiającego)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
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Zamówienie udzielane jest w celu informacji i promocji projektu CENWIS-CENTRUM
NAUKOWOWDROŻENIOWE
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie
infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
Wszystkie projekty materiałów inform cyjno-promocyjnych muszą uwzględniać brak dyskryminacji oraz 
element eliminowania barier w swobodnym dostępie do informacji, usług, czy infrastruktury Projektu 
dla osób z nie 
czcionka, kontrast kolorów, odpowiednia grafika
i technika

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
zaprojektowanie i wykonanie na potrzeby projektu „CENWIS – CENTRUM NAUKOWO-
WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00), materiałów
informacyjno-promocyjnych 
w postaci: 
a) jednostronnej tablicy informacyjnej zewnętrznej /pamiątkowej/ o następujących parametrach:
wielkość 120x80 cm;

 ilość – 1 szt.;
 pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, płyta kompozytowa dibond/tubond,

srebrna szczotkowana, grubość 4mm – wydruk UV bezpośrednio na powierzchni aluminiowej; 
 przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WŚ na lata

2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic
informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WŚ 2014-
2020 pod adresem www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl , w zakładce Realizuję projekt;

 rozmieszczenie poszczególnych znaków i opisów na wszystkich materiałach jest określone w Księdze
Identyfikacji Wizualnej i Karcie wizualizacji RPO WŚ na lata 2014-2020 umieszczonej na stronie
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl;

 projekt tablicy przed jej wykonaniem ma zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji;
 zamówienie obejmuje projekt, dostawę tablicy oraz trwały montaż 

z dystansem do ściany zewnętrznej budynku CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej; 
b) jednostronnej tablicy informacyjnej zbiorczej /wewnętrznej/ o następujących parametrach: 

 wielkość 120x150 cm; 
 ilość – 1 szt.;
 pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, płyta kompozytowa dibond/tubond

biała, grubość 4mm; 
 przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WŚ na lata

2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic
informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WŚ 2014-
2020 pod adresem www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, w zakładce Realizuję projekt;

 rozmieszczenie poszczególnych znaków i opisów na wszystkich materiałach jest określone w Księdze
Identyfikacji Wizualnej i Karcie wizualizacji RPO WŚ na lata 2014-2020 umieszczonej na stronie
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl;

 projekt tablicy przed jej wykonaniem ma zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji;
 zamówienie obejmuje projekt, dostawę tablicy oraz trwały montaż do ściany wewnątrz budynku CENWIS

Politechniki Świętokrzyskiej 
c) jednostronnych, wewnętrznych tabliczek informacyjnych przydrzwiowych o zmiennej treści (podanej
przez Zamawiającego), o następujących parametrach:

 wielkość pojedynczej tabliczki – format A4; 
 ilość – 11 szt.;
 pełen kolor wydruku, odporny na działanie słońca, płyta kompozytowa dibond/tubond, biała 

– grubość 3 mm

Ś
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 przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WŚ na lata
2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic
informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WŚ 2014-
2020 pod adresem www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, w zakładce Realizuję projekt;

 rozmieszczenie poszczególnych znaków i opisów na wszystkich materiałach jest określone w Księdze
Identyfikacji Wizualnej i Karcie wizualizacji RPO WŚ na lata 2014-2020 umieszczonej na stronie
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl ;

 projekt tabliczek przed ich wykonaniem ma zostać przesłany Zamawiającemu w celu akceptacji;
 zamówienie obejmuje projekt, dostawę tabliczek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia zawarcia umowy. Zakreślony termin jest datą odbioru
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do powiadomienia (drogą
elektroniczną) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i montażu przedmiotu umowy z co najmniej
1 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa i montaż odbędzie się w dniach urzędowania Zamawiającego (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30–15:30. Miejsce dostawy i montażu zostanie wskazane przez
Zamawiającego.

Załączniki

Zmiana zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania wzór umowy
Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym
Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowo-cenowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Zamawiający stawia poniższe warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu materiałów
informacyjnych dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
2. Zamawiający określa poniższe sposoby oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku za pomocą formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1497834
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1497266
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1497265
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1497264
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1497263
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1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz
usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była
wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 
1.1. Cena – max. 100%, obliczona w sposób określony w Rozdziale X zapytania ofertowego:
Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium cena – 100%.
Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez
Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej
ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru: 
C = (Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x 100 x 100% 
gdzie: 
C – wartość punktowa za kryterium cena
Zamawiający do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowo-cenowego złożonego przez
Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 1).
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych
odpowiednio wg zasad podanych powyżej w pkt 1.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W
takim przypadku termin ostateczny wykonania zamówienia nie ulega zmianie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Adres

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413424100
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Fax

413441684

NIP

6570009774

Tytuł projektu

CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO

Numer projektu

RPSW.01.01.00-26-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 67; 40-671 Katowice, 3.06.2020r. godz 16:41
W związku z odstąpieniem przez: Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 67; 40-671
Katowice od zawarcia umowy na podstawie rzdziału XII pkt 5 zapytania ofertowego za drugą w kolejności
najkorzystniejszą ofertę uznano:
Elkam Producent Reklam Marcin Kamiński, Dąbrowa 55, 26-001 Masłów, 27.05.2020 godz 15:10

Pełna lista podmiotów

1. 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8; 56-120 Brzeg Dolny, 27.05.2020 r.
godz 8:56
2. Elkam Producent Reklam Marcin Kamiński, Dąbrowa 55, 26-001 Masłów, 27.05.2020 godz 15:10
3. Systemy Informacji Wizualnej GRAF Bernard Boś, ul. Podlasie 4; 25-108 Kielce, 28.05.2020 r. godz
11:13
4. PIRANIA REKLAMY Iwona Trzebińska; ul. Jarzębinowa 6; 26-65 Piekoszów, 29.05.2020 r. godz 16:07
5.TLENOWO Małgorzata Majchrzak, ul. Jagiellońska 27Al2; 25-608 Kielce, 2.06.2020 godz 14:35
6. AGART Grzegorz Zelichowski; ul. Bp. M. Jaworskiego 24/34; 25-430 Kielce, 3.06.2020 godz 14:45
7. Studio Reklamy DIGIDION Sp. zoo. ul. Armii Krajowej 67; 40-671 Katowice, 3.06.2020 godz 16:41
8. Elektro-Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki ul. Legionów Piłsudskiego 4a; 32-800 Brzesko,
4.06.2020 godz 9:16


