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Olsztyn, dnia 24.10.2012 r. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony 

1.2. Zamawiający: Gmina Olsztyn 

 Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn 

 tel. 34 3285-076,  

 fax. 34 3285-057,  

                                         www.olsztyn-jurajski.pl 

1.3. Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej 

zwana „pzp”. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
 2.1 Przedmiotem zamówienia jest:   

Organizacja udziału Gminy Olsztyn w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych  
 

Zamówienie jest realizowane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 – Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje                     

i przedsiębiorczość w ramach projektu pn. „Termy jurajskie - promocja walorów 

inwestycyjnych gminy Olsztyn” 

 
2.2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

Organizację udziału Gminy Olsztyn  w Międzynarodowych Targach : 
� MIPIM w Cannes (Francja) -  12.03.2013 r. -15.03.2013 r. 
� Targi  EIRE Mediolan (Włochy) -  04.06.2013 r. – 06.06.2013 r.  
� EXPO REAL w Monachium ( Niemcy) – 07.10.2013 r. -09.10.2013 r.  
Udział w targach inwestycyjnych wiąże się z koniecznością zapewnienia, organizacji 

następujących elementów:   
 

2.2.1  Wynajęcie powierzchni wystawienniczej (min. 12 m²);  

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zamawiającemu na międzynarodowych  

targach w miastach wymienionych w pkt. 2.2 SIWZ powierzchnię wystawienniczą o 

wielkości min. 12m², na której urządzi stoisko wystawiennicze Gminy Olsztyn wraz z 

zabudową i udostępni je zamawiającemu na czas trwania targów. Koszty wynajmu na 

rzecz zamawiającego powierzchni wystawienniczej uiści wykonawca. Stoiska w Cannes i 

Monachium  mają być usytuowane w obszarze zajmowanym przez Region Śląski (Silesia) 

w ramach stoiska Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Estetyka stoisk będzie 

bezpośrednio związana z wystrojem stoiska Silesia.  

2.2.2 Projekt, zabudowa, urządzenie, wyposażenie, obsługa techniczna stoiska, jego 

ubezpieczenie i demontaż: 
Wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy  przedstawi zamawiającemu 
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dwie propozycje projektu zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz 

aranżacji stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn, na którym odbywać się będzie 

prezentacja podczas targów. Projekty zagospodarowania wynajętej powierzchni 

wystawienniczej oraz aranżacji stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn  powinny 

obejmować co najmniej: siatkę rzutów (z przodu, z boku, z góry) oraz wizualizację 
stoiska. Wykonawca prześle je do uzgodnienia zamawiającemu w formie elektronicznej 

na adres: mkosielak@olsztyn-jurajski.pl Zamawiający zobowiązany będzie dokonać 
wyboru jednej spośród dwóch propozycji projektu zagospodarowania wynajętej 

powierzchni wystawienniczej oraz aranżacji stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn - 

w terminie siedmiu dni licząc od daty dostarczenia przez wykonawcę dwóch propozycji. 

W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do dostarczonych propozycji 

projektu – wykonawca zobowiązany  będzie je uwzględnić w terminie trzech dni i 

ponownie przekazać zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający dokona ostatecznego 

wyboru projektu zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz 

aranżacji stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn  – akceptację przekaże wykonawcy w 

formie elektronicznej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. W projekcie 

zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz aranżacji stoiska 

wystawienniczego Gminy Olsztyn Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić 
następujące wymagania dla 3 imprez targowych : 

2.2.2.1 Stoisko powinno zawierać część wystawienniczą o charakterze otwartym, o 

powierzchni  min. 12 m² oraz  możliwość korzystania z części zaplecza kuchenno – 

magazynowego (zamykanego na klucz), w której powinno znajdować się  miejsce na: 

a) przechowanie materiałów promocyjnych  

b) małą lodówkę , 
c) czajnik elektryczny, 
d) ekspres do kawy, 
e) regały na artykuły spożywcze, 
f) szafkę wiszącą na naczynia, w której pomieszczą się  zestawy sześcioosobowe do 

kawy, herbaty i napojów, 

g) ręczniki papierowe, 
h) wieszak ścienny na ubrania z minimum sześcioma haczykami, 
i) ewentualne przechowanie telewizora o przekątnej ekranu około 42”, 

2.2.2.2  Stoisko powinno być wyposażone w instalacje: 
wodną, kanalizacyjną, energetyczną i dostęp do Internetu (stałe łącze); w przypadku braku 
możliwości technicznych wyposażenia stoiska w instalację wodną, wykonawca 

zobowiązany będzie do innego dostarczenia wody na stoisko w ramach eksploatacji i 
zapewnienie odbioru ścieków; 

2.2.2.3.  Stoiska powinny być tak urządzone, aby spełniały wszystkie warunki i wymagania 

jakie stawia organizator targów oraz umożliwiły właściwą ekspozycję walorów 

inwestycyjnych Gminy Olsztyn,    

2.2.2.4  Grafika i wizualizacja stoisk musi być spójna z systemem Identyfikacji Wizualnej 

zawartej w Księdze Identyfikacji Wizualnej Gminy Olsztyn, którą Zamawiający udostępni 

wybranemu w przetargu Wykonawcy.   
2.2.2.5. W widocznych miejscach stoisk w Cannes i Monachium  na odpowiedniej wysokości 

powinny być umieszczone wyraźne i czytelne napisy  kolorowe (w różnych opcjach 

językowych  min. w 3 j. angielski, j. francuski, j. niemiecki  urządzone tak by 

eksponowana była nazwa zamawiającego, tytuł projektu: „Termy jurajskie - promocja 
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walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn” oraz logotypy RPO WSL na lata 2007 -2013 

zgodnie z wytycznymi IŻ RPO WSL 2007-2013 w zakresie informacji i promocji oraz 

hasła promocyjne Gminy Olsztyn.  

       Natomiast w widocznych miejscach na stoisku w Mediolanie na odpowiedniej wysokości 

powinny być umieszczone wyraźne i czytelne napisy kolorowe (w różnych opcjach 

językowych  min. w 3 j. angielski, j. włoski, j. niemiecki)  urządzone tak by eksponowana 

była nazwa zamawiającego, tytuł projektu: „Termy jurajskie - promocja walorów 

inwestycyjnych gminy Olsztyn targi w Mediolanie min. 3 j. angielski, j. włoski, j. 

niemiecki)” oraz logotypy RPO WSL na lata 2007 -2013 zgodnie z wytycznymi IŻ RPO 

WSL 2007-2013 w zakresie informacji i promocji oraz hasła promocyjne Gminy Olsztyn. 

 

2.2.2.6  Na stoisku powinna być możliwa ekspozycja materiałów promocyjnych, na jednej ze 

ścian stoiska powinna być możliwa prezentacja i projekcja filmu promocyjnego, w 

widocznych miejscach umieszczone zostaną zdjęcia wybranych atrakcyjnych terenów 

gminy Olsztyn. 

2.2.2.7  Wyposażenie stoiska podczas trwania targów: 

a) część wystawiennicza z elementami dekoracyjnymi (otwarta, ekspozycyjna): 

- lada  z zamykanym schowkiem umieszczona w centralnym punkcie stoiska, 

- minimum 1 regał na materiały promocyjne, taki aby było możliwe jednoczesne 

wyłożenie  materiałów promocyjnych formatu A4 oraz nośników elektronicznych,  

- 1 ława  przy której mogą swobodnie usiąść przynajmniej 4 osoby, 

- 4 fotele,  

- podłoże wyłożone wykładziną dywanową,   
- laptop, telewizor LCD (min 42” ) z wejściem umożliwiającym podłączenie do laptopa,  

b) część zaplecza kuchenno – magazynowego: 

- mała lodówka,   

- czajnik elektryczny o pojemności co najmniej 1,5 litra, 

- ekspres do kawy, 

- ręczniki papierowe 

- worki na śmieci o pojemności co najmniej 30 litrów -15 szt., 

- 1 porcelanowy sześcioosobowy serwis do kawy,   

- 1 porcelanowy sześcioosobowy serwis do herbaty, 

- 12 talerzyków deserowych (kolorystycznie dopasowanych do serwisów do kawy i do 

herbaty) 

 - 12 szklanek do soków, 

- 12 łyżeczek deserowych, 

- cukiernica + łyżeczka do cukru, 

- mlecznik do kawy,  

c) artykuły spożywcze w ilości wymaganej na okres trwania targów: 

- woda mineralna nie gazowana    

- woda mineralna gazowana, 

- min. 3 rodzaje soków owocowych 100% , 

- cukier kryształ, 

- mleczko do kawy odtłuszczone, 

- kawy rozpuszczalna wysokiej jakości, 

- herbata wysokiej jakości  po 50 sztuk, 

- ciastka różne (kruche, biszkoptowe w tym: biszkopty z galaretką w czekoladzie, 
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maślane, z konfiturą, z czekoladą, herbatniki solone, itp.), 

Artykuły spożywcze  należy  zapewnić w odpowiedniej ilości zapewniając ciągłe 

zaopatrzenie stoiska podczas targów. 

2.2.2.8  Podczas trwania targów wykonawca musi zapewnić (w sposób nie utrudniający 

normalnego funkcjonowania stoiska), jego bieżącą obsługę techniczną, obejmującą w 

szczególności: 

a) zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń, w które wyposażył stoisko, 

b) zapewnienie aby elementy stanowiące wyposażenie stoiska były zawsze kompletne, 

c) niezwłoczne usuwanie wszelkich wad i usterek zgłaszanych przez zamawiającego, 

d) uzupełnianie szklanek, filiżanek, serwetek, ręczników papierowych,  

e) uzupełnianie zapasów artykułów spożywczych (tj. woda, soki, ciastka) każdego dnia 

podczas targów,  

f) utrzymanie czystości i estetyki stoiska. 

2.2.2.9. Ubezpieczenie stoiska - wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę 
ubezpieczenia stoiska od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich szkód wyrządzonych 

osobom trzecim, w tym organizatorowi targów oraz od ewentualnej kradzieży sprzętu i 

wyposażenia. Dokument ubezpieczenia stoisk – polisę ubezpieczeniową wykonawca 

zobowiązany będzie okazać przedstawicielom zamawiającego podczas dokonywania 

czynności odbioru stoiska. 

2.2.2.10 Zagospodarowanie wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz aranżację i 

wyposażenie stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać z uwzględnieniem wymagań opisanych w powyższych  punktach oraz zgodnie z 

warunkami organizatora targów. Odbiór zostanie skwitowany sporządzeniem i 

podpisaniem przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy protokołu odbioru              

zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz aranżacji i wyposażenia 

stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niezgodności w zakresie świadczenia usługi, sposobie wykonania oraz uchybień w 

zakresie wymagań zamawiającego lub organizatora targów odbiór nie zostanie dokonany. 

Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do usunięcia stwierdzonych niezgodności w 

zakresie świadczenia usługi, w sposobie wykonania oraz uchybień w zakresie wymagań 
zamawiającego lub organizatora targów niezwłocznie. Wykonawca po usunięciu 

stwierdzonych niezgodności zobowiązany będzie skutecznie powiadomić przedstawicieli 

zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru. Odbiór zostanie dokonany poprzez  

sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy protokołu 

odbioru zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz aranżacji i 

wyposażenia stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn. Po zakończeniu targów 

wykonawca zobowiązany będzie do demontażu stoiska. Wykonawca jest zobowiązany 

dopełnić wszelkich formalności związanych z koniecznością wejścia przedstawicieli 

Gminy Olsztyn na teren targów w celu dokonania czynności odbioru przed rozpoczęciem 

targów. 

2.2.3. Wpis do katalogu targowego i wniesienie opłaty  rejestracyjnej; wykonawca 

zobowiązany będzie dokonać podstawowego wpisu Gminy Olsztyn do katalogu 

targowego oraz uiścić w imieniu Gminy Olsztyn opłatę rejestracyjną. Przed dokonaniem 

wpisu do katalogu, wykonawca uzgodni jego treść z zamawiającym. 

2.2.4. Wstęp na targi dla 3 osób ;  

       wykonawca zobowiązany będzie dopełnić wszelkich formalności i uzyskać: 
bilety/wejściówki/lub inne dokumenty upoważniające trzech przedstawicieli Gminy 
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Olsztyn do wejścia i przebywania na terenach gdzie odbywać będą się targi, przez cały 

okres ich trwania.  

2.2.5.Podróż służbowa dla 3 osób  zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie 

oraz transport materiałów promocyjnych;  

       Wykonawca zobowiązany będzie dopełnić wszelkich formalności związanych z podróżą, 
zakwaterowaniem, wyżywieniem i ubezpieczeniem trzech przedstawicieli Gminy Olsztyn 

oraz transportem materiałów promocyjnych przeznaczonych do dystrybucji podczas 

trwania targów; 

2.2.5.1.Wykonawca zapewni dla 3 osób (przedstawicieli Zamawiającego)  transport  lotniczy  

w obie strony na  targi: (MIPIM w Cannes - Francja, Targi  EIRE Mediolan – Włochy. 

Wykonawca  zobowiązany będzie również do transportu samochodowego z miejsca 

zamieszkania przedstawicieli Zamawiającego (gmina Olsztyn, Częstochowa) do lotniska; 

oraz z lotniska- do miejsca zamieszkania. Transport samochodowy wykonawca zapewni 

również z lotniska do hotelu i z hotelu do lotniska. Transport z i do hotelu z hali 

wystawienniczej odbywać się będzie komunikacją miejską na koszt wykonawcy.  

Wykonawca zapewni również transport materiałów promocyjnych przeznaczonych do 

dystrybucji podczas trwania targów.   

        Na targi EXPO REAL w Monachium (Niemcy) Wykonawca zapewni dla 3 osób 

(przedstawicieli Zamawiającego)  transport  lotniczy lub samochodowy  w obie strony.  

W przypadku wyboru transportu lotniczego wykonawca  zobowiązany będzie również do 

transportu samochodowego z miejsca zamieszkania przedstawicieli Zamawiającego 

(gmina Olsztyn, Częstochowa) do lotniska; oraz z lotniska do miejsca zamieszkania. 

Transport samochodowy wykonawca zapewni również z lotniska do hotelu i z hotelu do 

lotniska. Transport z i do hotelu z hali wystawienniczej odbywać się będzie komunikacją 
miejską na koszt wykonawcy.  Wykonawca zapewni również transport materiałów 

promocyjnych przeznaczonych do dystrybucji podczas trwania targów.   

       Jeśli Wykonawca zobowiązuje się do transportu samochodowego/ busowego na targi 

EXPO REAL w Monachium  dla 3 osób przedstawicieli Gminy Olsztyn. Pojazd powinien 

posiadać sprawną klimatyzację, spełniać normy techniczne, posiadać aktualne badania 

techniczne i być dopuszczony do ruchu (także międzynarodowego) z odpowiednią 
przestrzenią bagażową w celu spakowania bagaży, oraz materiałów promocyjnych 

Zamawiającego. Wyjazd z miejsca zamieszkania przedstawicieli zamawiającego (gmina 

Olsztyn, Częstochowa). Rok produkcji pojazdu nie wcześniejszy niż 2008 rok. 

Wyposażony w nadajnik GPS Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opłatami 

drogowymi oraz parkingami w trakcie podróży i na miejscu targów.  

2.2.5.2.  Wykonawca zapewni zakwaterowanie dla 3 osób (w tym pierwszy nocleg:   

       - w Cannes z 11 na 12  marca 2013 r. ostatni 15 na 16 marca 2013 r.  

       - w Mediolan z 3 na 4 czerwca 2013 r. ostatni 6 na 7 czerwca 2013 r.  

       - w Monachium z 6 na 7 października 2013 r., ostatni  9 na 10 październik 2013 r.)  w 

hotelu kategorii co najmniej trzy gwiazdkowym, zlokalizowanym nie dalej niż 3 km od 

miejsca organizowania imprez targowych, w  pokojach jednoosobowych z łazienkami. 

Wykonawca zapewni też wyżywienie trzech osób w hotelu (śniadania i obiadokolacje) 

Wykonawca przed zarezerwowaniem miejsca zakwaterowania przedstawi 

zamawiającemu – co najmniej trzy hotele, które spełniają opisane powyżej wymagania – 

do akceptacji.   

 

2.2.5.3 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia dla 3 osób, które na 
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targach reprezentować będą Gminę Olsztyn. Ubezpieczenie musi obejmować 
odpowiedzialność od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność 
cywilną w czasie podróży tam i z powrotem jak również podczas całego okresu pobytu. 

Polisę ubezpieczeniową wykonawca przekaże zamawiającemu przed rozpoczęciem 

podróży. 

 2.2.6 Zapewnienie tłumacza; wykonawca zobowiązany będzie zapewnić do wyłącznej 

dyspozycji zamawiającego tłumacza przez cały okres trwania imprez  targowych w celu 

prezentacji oferty inwestycyjnej oraz wsparcia podczas prowadzenia rozmów. 

Tłumaczenie będzie prowadzone zasadniczo z języka polskiego na język angielski i z 

języka angielskiego na język polski. Zamawiający wymaga by tłumacz znał dodatkowo na 

poziomie co najmniej średnio zaawansowanym język francuski podczas targów MIPIM w 

Cannes (Francja), język włoski podczas targów EIRE Mediolan (Włochy), oraz język 

niemiecki podczas targów  EXPO REAL w Monachium (Niemcy).  

 

2.3.  Organizacja udziału Gminy Olsztyn w Targach  INVESTFIELD w Poznaniu  
       - IV kwartał 2013 r. obejmuje w szczególności: 
 
2.3. 1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej ( 30 m²);  

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zamawiającemu powierzchnię 
wystawienniczą o wielkości 30m², na której urządzi stoisko wystawiennicze Gminy 

Olsztyn wraz z zabudową i udostępni je zamawiającemu na czas trwania targów. Koszty 

wynajmu na rzecz zamawiającego powierzchni wystawienniczej uiści wykonawca.  

 
2.3.2. Projekt, zabudowa, urządzenie, wyposażenie, obsługa techniczna stoiska, jego 

ubezpieczenie i demontaż: 
Wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy  przedstawi zamawiającemu 

dwie propozycje projektu zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz 

aranżacji stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn, na którym odbywać się będzie 

prezentacja podczas targów. Projekty zagospodarowania wynajętej powierzchni 

wystawienniczej oraz aranżacji stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn  powinny 

obejmować co najmniej: siatkę rzutów (z przodu, z boku, z góry) oraz wizualizację 
stoiska. Wykonawca prześle je do uzgodnienia zamawiającemu w formie elektronicznej 

na adres: mkosielak@olsztyn-jurajski.pl Zamawiający zobowiązany będzie dokonać 
wyboru jednej spośród dwóch propozycji projektu zagospodarowania wynajętej 

powierzchni wystawienniczej oraz aranżacji stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn - 

w terminie siedmiu dni licząc od daty dostarczenia przez wykonawcę dwóch propozycji. 

W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do dostarczonych propozycji 

projektu – wykonawca zobowiązany  będzie je uwzględnić w terminie trzech dni i 

ponownie przekazać zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający dokona ostatecznego 

wyboru projektu zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz 

aranżacji stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn  – akceptację przekaże wykonawcy w 

formie elektronicznej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. W projekcie 

zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz aranżacji stoiska 

wystawienniczego Gminy Olsztyn Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić 
następujące wymagania: 

2.3.2.1 Stoisko powinno zawierać część wystawienniczą o charakterze otwartym i o 

powierzchni 30 m² oraz możliwość korzystania z części zaplecza kuchenno – 
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magazynowego  (zamykanego na klucz), w której powinno znajdować się miejsce na: 

a) przechowanie materiałów promocyjnych  

b) małą lodówkę , 
c) czajnik elektryczny, 
d) ekspres do kawy, 
e) regały na artykuły spożywcze, 

f) szafkę wiszącą na naczynia, w której pomieszczą zestawy sześcioosobowe do kawy, 

herbaty i napojów, 

g) ręczniki papierowe,  
h) wieszak ścienny na ubrania z minimum sześcioma haczykami, 
i) ewentualne przechowanie telewizora o przekątnej ekranu około 42”, 

2.3.2.2. Stoisko powinno być wyposażone w instalacje: 
wodną, kanalizacyjną,  energetyczną i dostęp do Internetu (stałe łącze); w przypadku 

braku możliwości technicznych wyposażenia stoiska w instalację wodną, wykonawca 

zobowiązany będzie do innego dostarczenia wody na stoisko w ramach eksploatacji i 
zapewnienie odbioru ścieków; 

2.3.2.3.  Stoisk powinny być tak urządzone aby spełniały wszystkie warunki i wymagania 

jakie stawia organizator targów oraz umożliwiły właściwą ekspozycję walorów 

inwestycyjnych Gminy Olsztyn,    

2.3.2.4 Grafika i wizualizacja stoisk musi być spójna z systemem Identyfikacji Wizualnej 

zawartym w Księdze Identyfikacji Wizualnej Gminy Olsztyn, którą Zamawiający 

udostępni wybranemu w przetargu Wykonawcy.  

2.3.2.5. W widocznych miejscach stoisk na odpowiedniej wysokości powinny być 
umieszczone wyraźne i czytelne napisy kolorowe (w różnych opcjach językowych min. w 

3 j. angielski, j. francuski, j. niemiecki) urządzone tak by eksponowana była nazwa 

zamawiającego, tytuł projektu: „Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych 

gminy Olsztyn” oraz logotypy RPO WSL na lata 2007 -2013 zgodnie z wytycznymi IŻ 

RPO WSL 2007-2013 w zakresie informacji i promocji oraz hasła promocyjne Gminy 

Olsztyn.   

2.3.2.6. Na stoisku powinna być możliwa ekspozycja materiałów promocyjnych, na jednej ze 

ścian stoiska możliwa prezentacja i projekcja filmu promocyjnego, w widocznych 

miejscach umieszczone zostaną zdjęcia wybranych atrakcyjnych terenów gminy Olsztyn,  

2.3.2.7  Wyposażenie stoiska podczas trwania targów: 

a) część wystawiennicza z elementami dekoracyjnymi (otwarta, ekspozycyjna): 

- lada  z zamykanym schowkiem umieszczona w centralnym punkcie stoiska 

- minimum 1 regał na materiały promocyjne, taki aby było możliwe jednoczesne 

wyłożenie  materiałów promocyjnych formatu A4 oraz nośników elektrycznych,  

- 1 ława  przy której mogą swobodnie usiąść przynajmniej 4 osoby, 

- 4 fotele,  

- 3 hokery,  

- podłoże wyłożone wykładziną dywanową,   
- laptop, telewizor LCD (min 42” ) z wejściem umożliwiającym podłączenie do laptopa,  

b) część zaplecza kuchenno – magazynowego: 

- mała lodówka, 

- czajnik elektryczny, 

- ekspres do kawy, 

- ręczniki papierowe, 
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- worki na śmieci, 

- 1 porcelanowy sześcioosobowy serwisy do kawy,  

- 1 porcelanowy sześcioosobowe serwisy do herbaty, 

- 12 talerzyków deserowych (kolorystycznie dopasowanych do serwisów do kawy i do 

herbaty) 

 - 12 szklanek do soków, 

- 12 Łyżeczek deserowych, 

- cukiernica + łyżeczka do cukru, 

- mlecznik do kawy 

c) artykuły spożywcze w ilości wymaganej na okres trwania targów: 

- woda mineralna nie gazowana, 

- woda mineralna gazowana, 

- min 3 rodzaje soków owocowych 100% , 

- cukier kryształ, 

- mleczko do kawy odtłuszczone, 

- kawa  rozpuszczalna wysokiej jakości, 

- herbata wysokiej jakości, 

- ciastka różne (kruche, biszkoptowe w tym: biszkopty z galaretką w czekoladzie, 

maślane, z konfiturą, z czekoladą, herbatniki solone, itp.)  

Artykuły spożywcze  należy  zapewnić w odpowiedniej ilości zapewniając ciągłe 

zaopatrzenie stoiska podczas targów. 

 

2.3.2.8  Podczas trwania targów wykonawca musi zapewnić (w sposób nie utrudniający 

normalnego funkcjonowania stoiska), jego bieżącą obsługę techniczną, obejmującą w 

szczególności: 

a) zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń, w które wyposażył stoisko, 

b) zapewnienie aby elementy stanowiące wyposażenie stoiska były zawsze kompletne, 

c) niezwłoczne usuwanie wszelkich wad i usterek zgłaszanych przez zamawiającego, 

d) uzupełnianie szklanek, filiżanek, serwetek, ręczników papierowych,  

e) uzupełnianie zapasów artykułów spożywczych (tj. woda, soki, ciastka,) każdego dnia 

podczas targów,  

f) utrzymanie czystości i estetyki stoiska. 

2.3.2.9. Ubezpieczenie stoiska - wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę 
ubezpieczenia stoiska od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich szkód wyrządzonych 

osobom trzecim, w tym organizatorowi targów oraz od ewentualnej kradzieży sprzętu i 

wyposażenia. Dokument ubezpieczenia stoisk – polisę ubezpieczeniową wykonawca 

zobowiązany będzie okazać przedstawicielom zamawiającego podczas dokonywania 

czynności odbioru stoiska. 

2.3.2.10 Zagospodarowanie wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz aranżację i 

wyposażenie stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać z uwzględnieniem wymagań opisanych w powyższych  punktach oraz zgodnie z 

warunkami organizatora targów. Odbiór zostanie skwitowany sporządzeniem i 

podpisaniem przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy protokołu odbioru za 

gospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz aranżacji i wyposażenia 

stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niezgodności w zakresie świadczenia usługi, sposobie wykonania oraz uchybień w 

zakresie wymagań zamawiającego lub organizatora targów odbiór nie zostanie dokonany. 
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Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do usunięcia stwierdzonych niezgodności w 

zakresie świadczenia usługi, w sposobie wykonania oraz uchybień w zakresie wymagań 
zamawiającego lub organizatora targów niezwłocznie. Wykonawca po usunięciu 

stwierdzonych niezgodności zobowiązany będzie skutecznie powiadomić przedstawicieli 

zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru. Odbiór zostanie dokonany poprzez  

sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy protokołu 

odbioru zagospodarowania wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz aranżacji i 

wyposażenia stoiska wystawienniczego Gminy Olsztyn. Po zakończeniu targów 

wykonawca zobowiązany będzie do demontażu stoiska. Wykonawca jest zobowiązany 

dopełnić wszelkich formalności związanych z koniecznością wejścia przedstawicieli 

Gminy Olsztyn na teren targów w celu dokonania czynności odbioru przed rozpoczęciem 

targów. 

2.3.3. Wpis do katalogu targowego i wniesienie opłaty  rejestracyjnej; wykonawca 

zobowiązany będzie dokonać podstawowego wpisu Gminy Olsztyn do katalogu 

targowego oraz uiścić w imieniu Gminy Olsztyn opłatę rejestracyjną. Przed dokonaniem 

wpisu do katalogu, wykonawca uzgodni jego treść z zamawiającym. 

2.3.4. Wstęp na targi dla 3 osób;  

       wykonawca zobowiązany będzie dopełnić wszelkich formalności i uzyskać: 
bilety/wejściówki/lub inne dokumenty upoważniające trzech przedstawicieli Gminy 

Olsztyn do wejścia i przebywania na terenach gdzie odbywać będą się targi, przez cały 

okres ich trwania.  

2.3.5.Podróż służbowa dla 3 osób, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie 

oraz transport materiałów promocyjnych;  

       Wykonawca zobowiązany będzie dopełnić wszelkich formalności związanych z podróżą, 
zakwaterowaniem, wyżywieniem i ubezpieczeniem trzech przedstawicieli Gminy Olsztyn 

oraz transportem materiałów promocyjnych przeznaczonych do dystrybucji podczas 

trwania targów; 

2.3.5.1. Wykonawca zapewni dla 3 osób (przedstawicieli Zamawiającego) transport  

samochodowy w obie strony. Wyjazd z miejsca zamieszkania przedstawicieli 

zamawiającego (gmina Olsztyn, Częstochowa) do hotelu oraz z hotelu do miejsca 

zamieszkania przedstawicieli zamawiającego. Transport z i do hotelu z hali 

wystawienniczej odbywać się będzie komunikacją miejską na koszt wykonawcy. 

Wykonawca zapewni również transport materiałów promocyjnych przeznaczonych do 

dystrybucji podczas trwania targów.  Pojazd powinien posiadać sprawną klimatyzację, 
spełniać normy techniczne, posiadać aktualne badania techniczne i być dopuszczony do 

ruchu drogowego  z odpowiednią przestrzenią bagażową w celu spakowania bagaży oraz 

materiałów promocyjnych Zamawiającego. Rok produkcji pojazdu nie wcześniejszy niż 
2008 rok. Wyposażony w nadajnik GPS. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

opłatami drogowymi oraz parkingami w trakcie podróży i na miejscu targów.  

2.3.5.2.  Wykonawca zapewni zakwaterowanie dla 3 osób ( przy założeniu , że wyjazd na targi 

odbywa się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie targów, a wyjazd następuje w dniu 

zakończenia targów) w hotelu kategorii co najmniej trzy gwiazdkowym, zlokalizowanym 

nie dalej niż 3 km od miejsca organizowania imprez targowych, w pokojach 

jednoosobowych z łazienkami. Wykonawca zapewni też wyżywienie trzech osób w hotelu 

(śniadania i obiadokolacje) Wykonawca przed zarezerwowaniem miejsca zakwaterowania 

przedstawi zamawiającemu – co najmniej trzy hotele, które spełniają opisane powyżej 

wymagania – do akceptacji.  Zamawiający zastrzega , iż obiad ma zapewnić Wykonawca 
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na terenie hali wystawienniczej w której Gmina Olsztyn będzie posiadać swoje 

stanowisko ( lub w hali sąsiadującej).   

 2.3.5.3 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia dla 3 osób, które na 

targach reprezentować będą Gminę Olsztyn. Ubezpieczenie musi obejmować 
odpowiedzialność od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność 
cywilną w czasie podróży tam i z powrotem jak również podczas całego okresu pobytu. 

Polisę ubezpieczeniową wykonawca przekaże zamawiającemu przed rozpoczęciem 

podróży.  

 

2.4.Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji usługi marketingu 
bezpośredniego   wysyłanie zaproszeń do potencjalnych inwestorów co najmniej na 

kilkanaście dni przed rozpoczęciem poszczególnych 4 imprez targowych (MIPIM w 

Cannes –Francja,  Targi  EIRE Mediolan – Włochy, EXPO REAL w Monachium – 

Niemcy, INVESTFIELD w Poznaniu). Wcześniejsze wysyłanie zaproszeń pozwoli na 

dotarcie z ofertą inwestycyjną do grupy docelowej. Realizacja zadania ma doprowadzić 
do potwierdzenia i organizacji minimum 10 – ciu potwierdzonych spotkań z 

potencjalnymi inwestorami. Spotkania odbędą się w trakcie trwania wszystkich 

wymienionych imprez targowych na stanowisku Gminy Olsztyn lub w ostateczności na 

stanowisku wskazanym przez inwestora. Zakładana liczba zaproszeń obejmuje 60 sztuk 

zaproszeń oddzielnie dla każdej z 4 imprez targowych. Łącznie należy rozesłać 240 

zaproszeń. 
       Wykonawca  terminie 30 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu projekt 

zaproszenia. Zamawiający ewentualnie naniesie na niego swoje poprawki. Wykonawca 

jest zobowiązany do poprawienia przedstawionego projektu, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, do momentu jego ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 

Zaproszenie zawierać będzie  niezbędne informacje m.in. o godzinie i miejscu spotkania. 

Ponadto zaproszenie będzie zawierać nazwę zamawiającego, tytuł projektu: „Termy 

jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn” oraz logotypy RPO WSL 

na lata 2007 -2013 zgodnie z wytycznymi IŻ RPO WSL 2007-2013 w zakresie informacji 

i promocji oraz hasła promocyjne Gminy Olsztyn.  

2.5  Kod CPV:  79.95.60.00-0  usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

 
 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 

  3.1. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 

15.12.2013 r.  
3.2. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie przedmiotu umowy.  

 

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT. 
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4.1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie   

       w celu sporządzenia oferty. 

4.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  

       specyfikacji.  

4.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4.4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  P. Agnieszka Celeban,  

       P. Sylwia Miętkiewicz – pracownicy Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa  

       Piłsudskiego 10,   tel. 34 328 50 76 wew. 27  w godz. 7
30

-15
00

  

 

 

5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

 

5.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:  pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną.  

5.2 Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą  faksu lub elektronicznie, 

zobowiązana jest na żądanie drugiej strony przekazującej dokument lub informację do 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5.3 Przekazanie za pomocą faxu, drogą elektronicznie dokumentów i informacji o których 

mowa powyżej uważa się za złożone w terminie jeśli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem wyznaczonego terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania.  

5.4 Każdy oferent, który nabył specyfikację winien się z nią dokładnie zapoznać, a w razie 

wątpliwości dotyczących jej treści zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia.  

5.5 Pytania powinny być sformowane na piśmie, opatrzone nazwą i adresem oferenta i 

składane na adres Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym  upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

5.6 Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: 

smietkiewicz@olsztyn-jurajski.pl  

5.7 Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer            

fax: 34 328 50 57 

5.8 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5.5, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpatrzenia.  

5.9 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,        

o którym mowa w pkt. 5.5.  
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5.10  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie 

internetowej: www.olsztyn.bip.jur.pl  

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:   

      1) Spełniają warunki określone w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna 

takiego, który wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 

najmniej 

� dwie usługi polegające na świadczeniu przez Wykonawcę usług w zakresie  

przygotowania do udziału oraz udział podmiotu z sektora finansów publicznych w 

targach branżowych odbywających się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

obejmujących co najmniej:  

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej, 

- projekt  i zabudowę stoiska,  

- wpis do katalogu targowego wraz z opłatą rejestracyjną,  

- wstęp na targi dla przedstawicieli Zamawiającego 

- podróż służbową dla przedstawicieli Zamawiającego (w tym min. zakwaterowanie, 

wyżywienie, transport) oraz transport materiałów promocyjnych,   

- wynajęcie tłumacza/spikera, 

� oraz jednej usługi polegającej na świadczeniu przez wykonawcę usług w zakresie  

przygotowania do udziału oraz udział podmiotu z sektora finansów publicznych w 

targach branżowych odbywających się w kraju obejmujących co najmniej:  

- projekt i zabudowę stoiska,  

- podróż służbową dla przedstawicieli zamawiającego ( w tym min. zakwaterowanie, 

wyżywienie, transport) oraz transport materiałów promocyjnych,   

Powyższy  warunek udziału powinien wynikać z załączonego wykazu wykonanych 

usług– wg załącznika nr 4 SIWZ, oraz powinien  być potwierdzony dokumentami, że 

prace te zostały wykonane należycie  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
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wykonania zamówienia;  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

      2)  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda  

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 SIWZ.  

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. 

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 

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. Odpowiednie pełnomocnictwo należy 
załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty 

występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 

określać zakres umocowania.    

6.5.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6.6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

 

7.     WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 
 

7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące 
dokumenty:   

7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ  

7.1.2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
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warunku wiedzy i doświadczenia 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 usługi zostały wykonane 

należycie, zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ,  

7.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawca w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp  zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:  

7.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy  Pzp. – wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,   

7.2.2.  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, 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; 

7.2.3. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

7.3. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składają odpowiednie dokumenty określone w § 4 i 6 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817) 

7.4. 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. 

7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, dokumenty o których mowa 

w punktach od 7.2.1 do 7.2.3 oraz  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy „pzp” składają 
indywidualnie, to znaczy każdy osobno,  natomiast dokumenty o których mowa w 

punktach 7.1.2. mogą być złożone wspólnie. 

7.6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. 
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Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z 

oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku 

poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.   

7.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

7.9. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, 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 nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

        UWAGA: W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o 

którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający 
żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w 

punkcie 7.2.1 – 7.2.3. niniejszej SIWZ.  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 
 

9.1. Wymagania podstawowe. 

9.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 

9.1.3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

9.1.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 

reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
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osoby. 

9.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez 

osoby do tego upoważnione. 

9.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp. 

9.2. Forma oferty. 

9.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski poświadczonym przez wykonawcę. 

9.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

9.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu. 

9.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

9.2.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane ręcznie bądź maszynowo/ 

komputerowo i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.  

9.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez 

wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane 

i datowane. 

9.3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 

9.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SIWZ; 

9.3.2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 

niniejszej SIWZ  

9.3.3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 

rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

9.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
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umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

9.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie 

(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł 

ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9.5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: 

 <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> 

 oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> 

 na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

 nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>. 

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

10.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu  ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana najkorzystniejsza.  

10.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania z ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.   

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

11.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, w terminie 

do dnia  05.11.2012 r., do godziny 10.00 

  11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na 

przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) 

zwrócone Wykonawcy. 
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11.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, w dniu             

         05.11.2012 r., o godz. 10.30 

11.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku  

nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 

protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia opisanego w rozdziale 2  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

12.2. Skalkulowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

zamawiającego określone w niniejszej „Specyfikacji…” oraz musi obejmować wszelkie 

koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego, zgodnego z umową i 

obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

12.3. Cenę w ofercie należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując 

zasadę opisaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r 

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…) ( Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz. 

1337, z póź. zm. )  

12.4. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty podać cenę - zryczałtowane 

wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz wskazać  stawkę 
podatku od towarów i usług VAT.  

12.5. Rozliczenia z tytułu wykonania zamówienia między wykonawcą a zamawiającym  

prowadzone będą w złotych polskich i setnych częściach złotego czyli groszach.  

12.6. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 

         zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników. 

  

 

13. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY. 
 

13.1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian  

przed upływem terminu składania ofert. 

13.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

wymagań, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie dodatkowo 

opatrzonej dopiskiem „ZMIANA”. 

13.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, 

jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

13.4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności 

i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
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ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

13.5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

 

14. OCENA OFERT.  
 

14.1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający 

dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena  100% 
 

14.2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru 

matematycznego:  

Najniższa cena ofertowa / Cena oferty badanej x 100 pkt 

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 

(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,   

d) terminie określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta;  

14.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy), 

siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a 

także nazwy (firmy), siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zostanie zamieszczona 

również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru. 
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15. ISTOTNE DLA STRON  POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  
 

15.1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem stanowiącym           

załącznik nr 5 do SIWZ.  

15.2. Uwaga  w załączniku nr 5 do SIWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki 

zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane 

w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  
 

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp.   

17.2. Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg dopełni następujących 

formalności :  

    - zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

17.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

17.4. Nie przedłożenie kosztorysu ofertowego lub przedłożenie niezgodnego z zapisami SIWZ 

traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.  

 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w dziale VI pzp. 
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19. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

20.   INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW  
 

20.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższego zamówienia publicznego przy pomocy 

podwykonawców.  

20.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części przedmiotu 

zamówienia, które powierzy do wykonania podwykonawcom.  

 

  21.   INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH   
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniających, o których mowa w         

art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, ustawy pzp 
 

  22.   MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE  

UMOWĘ RAMOWĄ. 
 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  
 

23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE   

WARUNKI JAKIMI MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

24.  AUKCJA ELEKTRONICZNA  
 

  Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty.  
 

25. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, JAKICH MOGĄ BYĆ  

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  
 

 Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń  
w walutach obcych  
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26.   WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIE  
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi   

wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   
 

27. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE 

ZATRUDNIENIA OSÓB O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP.  
 

Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacją zamówienia  

dotyczących zatrudnienia osób , o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp 
 

28. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ  LUB  STRONY INTERNETOWEJ    
        ZAMAWIAJĄCEGO  

 
28.1 Adres poczty elektronicznej: smietkiewicz@olsztyn-jurajski.pl 

28.2. Adres strony internetowej:  www.olsztyn-jurajski.pl 

 


