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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-5/02/2014/272/W/MSW prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

 

 

 

„Sukcesywny druk plakatów (afiszy), programów, kart wstępu, zaproszeń, biletów na potrzeby 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (zadanie 1) oraz w Białymstoku 

(zadanie 2)” 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….  

Zatwierdziła 
Kanclerz UMFC 
mgr Magdalena Giedrojć-Juraha 

 

 

 

Niniejsza specyfikacja zawiera 29 stron wraz z załącznikami 

Warszawa, 24 lutego 2014 r. 
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1. Informacja o Zamawiającym  

Postępowanie prowadzone jest przez:  

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. 

Ul. Okólnik 2 

00-368 Warszawa 
NIP: 5250007715; Regon 000275702 

Tel/fax: 22 827 83 05 
adres strony www: www.chopin.edu.pl 
adres e-mail: stankiewicz@chopin.edu.pl 

zwany dalej Zamawiającym 

 

Informacje udzielane są w dni robocze (oprócz sobót) w godz. 8:00 -15:00.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale komisji 
przetargowej.  

 

2. Adres korespondencyjny zamawiającego.  

Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy 
kierować na adres:  

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  

Ul. Okólnik 2 

00-368 Warszawa  

(faks: 22 – 827 83 05)  

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców 
powyższego wymogu.  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych p. Monika Stankiewicz-Wiciak tel. 22 827 83 05 

- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia dla zamówień dot. Uniwersytetu w Warszawie p. Zofia 
Malcolm e-mail: bk@chopin.edu.pl   

- w sprawach dot. Przedmiotu zamówienia dla zamówień dot. Uniwersytetu w Białymstoku p. 
Małgorzata Bielicka e-mail: biel@chopin.man.bialystok.pl  

 

3. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
984, 1047, 1473 stan prawny na 24 grudnia 2013 r.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

 

http://www.chopin.edu.pl/
mailto:stankiewicz@chopin.edu.pl
mailto:bk@chopin.edu.pl
mailto:biel@chopin.man.bialystok.pl
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4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

4.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy 
kierować na adres podany w pkt. 2 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki 
braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.   

4.2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie 
pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz 
informacji za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt. 4.3.  

4.3. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany 
w pkt. 4.1. niniejszej specyfikacji przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie przez przekazującego.  

4.4. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.  

5. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu  

5.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają 
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

5.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

6. Opis przedmiotu zamówienia.  

6.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny druk plakatów, programów, kart wstępu, 
zaproszeń oraz biletów związanych z działalnością koncertową Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina. 

Zamówienie składa się z dwóch części tj.: 

Część 1  

Sukcesywny druk plakatów, programów, kart wstępu, zaproszeń oraz biletów  związanych z 
działalnością koncertową Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy: 

1)  Afisze wielkoformatowe w formacie B1(powielane) 

2)  Afisze w formacie A3 

3)  Afisze w formacie A4 

4)  Afisze wielkoformatowe  w formacie B1(drukowane) 

5)  Programy koncertowe 

6)  Karty wstępu 

7)  Bilety 

8)  Zaproszenia 
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Część 2 

Sukcesywny druk plakatów, programów oraz kart wstępu związanych z działalnością 
koncertową Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy: 

1)  Afisze czyste  w formacie B2/”ślepe” 

2)  Afisze czyste w formacie A3/”ślepe” 

3)  Afisze w formacie B2 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z planowanymi ilościami określony został 
w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości sztuk w stosunku do ilości 
podanych w załączniku nr 1 do SIWZ 

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z druku wybranych pozycji np. plakatu, 
ulotki, zaproszenia lub programu.  

6.3.1. Zapotrzebowanie na druk plakatów, ulotek, programów i zaproszeń przekazywane 
będzie przez zamawiającego w formie elektronicznej (format PDF) z jednoczesnym 
podaniem żądanego terminu wykonania druku.  

6.3.2. Zamówienie będzie składane z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dnia roboczego w 
stosunku do żądanego terminu realizacji w odniesieniu do plakatów, zaproszeń, biletów, 
kart wstępu. W przypadku druku programów koncertowych wymagana jest realizacja w 
dniu złożenia zamówienia.    

6.3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania niezbędnych przygotowań oraz 
pozostałych czynności niezbędnych do wydrukowania zamawianego asortymentu. 
Wykonawca zapewnia materiały i maszyny niezbędne do realizacji zamówienia. 
Zamawiający wymaga druku wysokiej jakości, wykonywanego na profesjonalnych 
maszynach drukarskich. 

6.3.4. Termin realizacji uwzględnia wszelkie czynności, jakie muszą być wykonane dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym dostarczenie danej partii zamówionych 
wydruków do siedziby Zamawiającego w Warszawie –w odniesieniu do I części 
zamówienia oraz do siedziby Zamawiającego w Białymstoku – w odniesieniu do II 
części zamówienia. 

6.3.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w 
opakowaniach, w sposób trwały i zabezpieczający przed wpływem czynników 
atmosferycznych pod wskazane adresy z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia. 

6.4. Przed wykonaniem każdego zamówienia druku plakatu, karty wstępu itp. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania egzemplarza próbnego i przedstawienia go Zamawiającemu 
do akceptacji w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przysłania przez Zamawiającego 
projektu graficznego, w przypadku druku programu tego samego dnia. 

6.5. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania próbnego egzemplarza plakatu, 
karty wstępu lub zaproszenia dokona ich akceptacji. 

6.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wydrukowanych materiałów następnego dnia 
od dnia przysłania przez Zamawiającego projektów graficznych w odniesieniu do plakatów, 
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kart wstępu, zaproszeń itp. Programy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu 
przesłania przez Zamawiającego projektu graficznego. 

6.7. Zamawiający planuje sukcesywny druk przedmiotu zamówienia. Przedstawione ilości 
pozycji i ich nakłady są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość niewykorzystania lub niezamówienia danej pozycji nakładu lub/i ilości 
zapotrzebowania.  

6.8. Z tytułu ograniczenia wymienionych ilości zamawianych pozycji lub wielkości nakładu 
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec zamawiającego. Płatności zostaną 
dokonane za rzeczywiście zamówione i odebrane materiały. 

6.9. Zamawiający będzie wypłacał należne kwoty za realizację poszczególnych pozycji 
zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po podpisaniu 
protokołu odbioru. Faktury będą wystawiane za należycie wykonane i odebrane przez 
zamawiającego zamówienie.  

6.10. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat. W okresie obowiązywania umowy strony nie 
dopuszczają możliwości waloryzacji cen. 

7.  Klasyfikacja wg CPV 

Kod CPV: 22000000-0 – druki i produkty podobne 

Kod CPV: 22100000-1 – drukowane książki broszury i ulotki 

8. Zamówienia częściowe  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z dwóch części.  

9. Zamówienia uzupełniające  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6 Ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień  

10. Oferty wariantowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

11. Termin realizacji zamówienia  

Wykonawca będzie realizował sukcesywnie zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia 31 
grudnia 2014 r.  

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania  

12.1 Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich spełniania. 
Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki, dotyczące:  

12.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

12.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia wykazując, iż w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonali należycie co najmniej 3 zamówień dotyczących sukcesywnego 
drukowania plakatów, programów, kart wstępu itp. zawierających zdjęcia o wartości 
każdego z zamówień nie mniejszej niż 50.000 PLN brutto. – w odniesieniu do części I 
zamówienia oraz o wartości każdego z zamówień nie mniejszej niż 10.000 PLN brutto. 
– w odniesieniu do części II zamówienia  
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12.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

12.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

12.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
że warunki określone w pkt. 12.1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.  

12.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1 
niniejszej SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

12.4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. SIWZ na 
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w pkt. 13.1. oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą 
dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 SIWZ, 
potwierdzających spełnianie tych warunków.  

12.5. Wykonawca 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, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

12.6. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 
przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z 
postępowania.  

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wraz z ofertą należy załączyć:  

13.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt1-4 
ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 4 do 
SIWZ),  

13.2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 5 do 
SIWZ),  

13.3. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik 6 do SIWZ).  

13.4. Wykaz („Doświadczenie zawodowe” – wzór wykazu stanowi Załącznik 7 do SIWZ), w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego 
w pkt. 12.1.2 SIWZ, usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
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Dowody (np. poświadczenia, referencje, a w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń –oświadczenia 
Wykonawcy) potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie. 
W przypadku, gdy wskazane w wykazie usługi wykonane były na rzecz Zamawiającego, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

13.5. Jeżeli Wykonawca skorzysta z prawa, o którym mowa w pkt. 12.5. SIWZ, zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia.  

13.6. 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, a 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy.  

13.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.6 składa odpowiedni dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.  

13.8. Dokument, o którym mowa w pkt. 13.6 i 13.7 muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 m-
cy przed upływem terminu składania ofert.  

13.9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. SIWZ, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 12.5. SIWZ, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 
Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt. 13.2, 13.6 SIWZ.  

14. Oferta wspólna  

14.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę 
tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed 
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca 
współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać:  

14.1.1. Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 
być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia).  

14.1.2. Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres 
obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i 
gwarancji.  

14.1.3. Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez 
któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich 
zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia.  

14.1.4. Zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

14.1.5. Oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie 
Odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu 
udzielonej gwarancji jakości.  

14.1.6. Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań.  

14.1.7. Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy 
wykonywaniu zamówienia.  

14.1.8. informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna.  

14.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres 
korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

15. Wadium przetargowe  

Wadium przetargowe nie jest wymagane.  

16. Zabezpieczenie należytego wykonania  

W przedmiotowym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane.  

17. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:  

17.1. Oferta powinna składać się z:  

17.1.1. wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 
Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części 
zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom;  

17.1.2. Formularza cenowego o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 
3 do SIWZ,  

17.1.3. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 13. niniejszej SIWZ lub 
wymagane z mocy obowiązujących przepisów;  

17.1.4. pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym 
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) o 
ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów 
składających się na ofertę,  

17.1.5. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 17.11. poniżej – tylko w przypadku, gdy 
Wykonawca chce zastrzec określone informacje zawarte w ofercie, jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa;  

17.2. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ.  

17.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz 
oferty. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę.  

17.4. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać 
następujące wymogi:  



9 
 

17.4.1. oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 
np.: na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym 
pismem,  

17.4.2. formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za 
podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) 
upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
formy organizacyjnej,  

17.4.3. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,  

17.4.4. pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w 17.4.2. SIWZ) 
należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej 
stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) 
upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one 
sporządzone w języku polskim, chyba że Specyfikacja stanowi inaczej.  

17.5. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.  

17.6. Określone w pkt. 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, muszą być sporządzone 
wg wzorów i wymogów SIWZ.  

17.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski, sporządzonym przez Wykonawcę.  

17.8. Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej 
w pkt. 13 SIWZ.  

17.9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 
oferty.  

17.10. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego 
podpisu w przypadku pieczęci imiennej.  

17.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, 
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

18. Opakowanie oferty  

18.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania 
ofert.  

18.2. Opakowanie musi zostać oznakowane, jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą 
przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem.  
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18.3. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres:  

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

Ul. Okólnik 2 

00-368 Warszawa 

Na kopercie lub opakowaniu zewnętrznym musi znajdować się dokładna nazwa i adres Wykonawcy 
składającego ofertę oraz napis:  

OFERTA PRZETARGOWA 

na „Sukcesywny druk plakatów (afiszy), programów, kart wstępu, zaproszeń, biletów na 
potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (zadanie 1) oraz w 
Białymstoku (zadanie 2)” – część …… 

- otworzyć nie wcześniej niż 07.03.2014 r. o godz. 09.15 

19. Koszt przygotowania oferty  

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji  

20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie 
powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

20.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert.  

20.3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści 
także na stronie internetowej www.chopin.edu.pl (na której została zamieszczona 
specyfikacja).  

20.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

20.5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.  

21. Modyfikacje treści specyfikacji  

21.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej www.chopin.edu.pl  

21.2. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędne będzie dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas.  

 

 

http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
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22. Sposób obliczania ceny oferty  

22.1. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w 
rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 
386 z późn. zm.).  

22.2. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług.  

22.3. W formularzu oferty należy podać łączną cenę za realizację całego zamówienia. Podane w 
formularzu kalkulacji ceny będą stanowić podstawę wyceny sukcesywnie zamawianych do 
wydrukowania materiałów.  

22.4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne 
do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją i projektem umowy. 
Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie 
będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, czynności, 
usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w 
dokumentacji przetargowej.  

22.5. Cena przyjęta w ofercie będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z 
warunkami umowy.  

22.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto a 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionych w niej cen podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

23. Waluty obce  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w innej walucie niż PLN.  

24. Tryb oceny ofert  

24.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  

24.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:  

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.  

Oferty niespełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku 
ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za 
odrzucone.  

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.  

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie  

podlegających wykluczeniu.  

25. Kryteria oceny ofert:  

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria: 

Część I 

1) cena za afisz w formacie B1   15% 

2) cena za afisz w formacie A3   10% 
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3) cena za afisz w formacie A4   10% 

4) cena za afisz w formacie B1 (CITO)  15% 

5) cena za program    20% 

6) cena za kartę wstępu    10% 

7) cena za zaproszenie    10% 

8) cena za bilet     10% 

 

Ad 1  
Gdzie: „Cena za afisz w formacie B1” – 15 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie afisza w formacie B1 - 15 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 15 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 15 pkt 
 
 
Ad 2 
Gdzie: „Cena za afisz w formacie A3” – 10 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie afisza w formacie A3 - 10 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 10 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 10 pkt 
 
 
Ad 3 
Gdzie: „Cena za afisz w formacie A4” –10 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie afisza w formacie A4 -  10 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 10 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 10 pkt 
 
Ad 4 
Gdzie: „Cena za Cena za afisz w formacie B1 (CITO)” – 15% 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie afisza metodą CITO w formacie B1 - 15 
pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 15 x (Cmin/Cb) 
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gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie 
w/w kryterium wynosi 15 pkt. 
 
 
Ad 5 
Gdzie: „Cena za program” – 20 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie programu - 20 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 20 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 20 pkt 
 
 
Ad 6 
Gdzie: „Cena za wydrukowanie karty wstępu” – 10 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie wydruku karty wstępu - 10 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 10 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 10 pkt 
 
 
Ad 7  
Gdzie: „Cena za druk zaproszenia” – 10 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie wydruku zaproszenia - 10 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 10 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 10 pkt 
 
 
Ad 8  
Gdzie: „Cena za druk biletu” – 10 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie wydruku biletu - 10 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 10 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
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Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 10 pkt 
 

Część II 

1) Afisze czyste  w formacie B2/”ślepe”    20% 

2)  Afisze czyste w formacie A3/”ślepe”   20% 

3)  Afisze w formacie B2    60% 

Ad 1  
Gdzie: „Cena za afisz w formacie B2” – 20 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie afisza w formacie B2 - 20 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 20 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 20 pkt 
 
Ad 2 
Gdzie: „Cena za afisz w formacie A3” – 20 % 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie afisza w formacie A3 - 20 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 20 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 
kryterium wynosi 20 pkt 
 
Ad 3 
Gdzie: „Cena za Cena za afisz w formacie B2” – 60% 
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie afisza w formacie B2 - 60 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 60 x (Cmin/Cb) 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb - cena oferty badanej. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie 
w/w kryterium wynosi 60 pkt. 
 

26. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów  

26.1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

26.2. Iloczyn punktów uzyskanych przez ofertę w danym kryterium i procentowej wagi kryterium 
będzie stanowił ilość punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium.  
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26.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.  

26.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

26.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

26.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

26.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
przyznaną wg zasad wskazanych w pkt. 26.1 – 26.6. 

26.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

27. Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (adres: 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 
2) do dnia 07.03.2014 r. godz. 9: 00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. 
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data dostarczenia do siedziby zamawiającego.  

28. Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.03.2014 r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego w 
Warszawie (adres: 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2) 

29. Publiczne otwarcie ofert  

29.1. Otwarcie ofert jest jawne.  

29.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  

29.3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. 

30.  Termin związania ofertą  

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

31. Zmiana i wycofanie oferty  

31.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

31.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w 
sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania 
(koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.  

32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

33. Termin płatności:  

Terminy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik 
nr 8 do niniejszej specyfikacji. 
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34.  Kary umowne  

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy. 

35.  Wzór umowy  

35.1. Wzór umowy określony został w Załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający 
podpisze umowę, po zatwierdzeniu wyników postępowania z tym Wykonawcą, który 
przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym 
postępowaniu. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.  

35.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, oświadczeniem zawartym w treści 
formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie 
przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z 
warunków ważności oferty.  

36. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy.  

36.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Pzp w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy.  

36.2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu z pkt. 1, jeżeli w niniejszym 
postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.  

36.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą są zobowiązani, nie później niż na 3 dni przed podpisaniem Umowy, 
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 14. 1. SIWZ. 

37. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania  

37.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę (firmę), siedzibę i 
adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Ponadto zamawiający poda 
termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po 
którego upływie umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego może być zawarta.  

37.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści niezwłocznie informacje, o 
których mowa w pkt 36.1. na stronie internetowej www.chopin.edu.pl oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

37.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o Wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

37.4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne.  

http://www.chopin.edu.pl/
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38. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

38.1. Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

38.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym 
Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.  

39. Inne postanowienia.  

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. stan prawny na 24 grudnia 2013r. 
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ZP-5/02/2014/272/W/MSW 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Część 1 
Druk plakatów, programów, kart wstępu na potrzeby UMFC w Warszawie 

I DRUKI Szacunkowy 
nakład 

1 

 
afisze wielkoformatowe B1  
na papierze offsetowym o gramaturze 110 g/m2, kolor 4+0, powielane 3 razy w tygodniu w 
ilości 3-5 sztuk, teksty przesyłane drogą elektroniczną i złożone przez pracownię wg 
obowiązującego szablonu opracowanego przez grafika; terminowość wykonania 1 dzień od 
przesłanego materiału do gotowego wydruku z uwzględnieniem minimum 2 korekt. 
Średnio takich druków jest na 70 koncertów. 
 

 660 sztuk 
  

2 

 
afisze w formacie A3  
na papierze offsetowym o gramaturze 110 g/m2, kolor 4+0, powielane średnio 5 razy w 
miesiącu w ilości 2 egzemplarze (skład wliczony do pracy nad formatem B1),  
 

100 sztuk 

3 afisze w formacie A4 na papierze offsetowym o gramaturze 110 g/m2, kolor 4+0, powielane 
średnio 3 razy w tygodniu w ilości 20 egzemplarzy  (skład wliczony do pracy nad formatem B1),  

2640 sztuk 

4 

afisze drukowane na koncerty symfoniczne i koncerty miesięczne w formacie B1 na 
papierze offsetowym o gramaturze 110 g/m2, kolor 4+0, druk metodą offsetową w nakładzie 
150 egzemplarzy, średnio w roku 20 druków, skład afiszy miesięcznych w pracowni z 
minimum 3 korektami, termin druku wciągu tygodnia od zaakcentowanego tekstu przez 
Biuro Koncertowe.  

3000 sztuk 

5 

 
PROGRAMY 
Format A4, kolor 1+1, karton kremowy – okładka 200 g/m2 + środek 120 g/m2 i w nakładzie 
średnio 200 egzemplarzy. Zwyczajowo programy złożone z okładki kolorm1+1 plus 2 kartki A4 
w środku kolor 1+1, średnio 4 zdjęcia czarno-białe; skład programów wykonany przez 
pracownie na podstawie tekstów przekazanych przez Biuro Koncertowe, minimum 3 korekty, 
terminowość w dniu przekazania materiału przez Biuro Koncertowe , złożenia przez grafika, 
powielenia, zszycia, bindowania i podcięcia. 
 

20000 sztuk 

6 KARTY WSTEPU 
Kopie biletów na kartonie kolorowym kolor 1+1, karton 120 g/m2+ krojenie, Format A7, 74x105 

2500 sztuk 

7 
BILETY 
Wg wzoru, papier offsetowy biały z numeratorem i perforacją w lewym boku.  
Bilety zszyte bloczkami po 50 sztuk, Format 70x210, kolor 1+0 

8000 sztuk 

8 
ZAPROSZENIA 
Papier 180 g, bez numeracji, perforacja. Zaproszenia w bloczku po 50 sztuk, Format 99x210, 
kolor 1+0 

1200 sztuk 



19 
 

 
 

 

Część 2 
Druk plakatów, programów na potrzeby UMFC w Białymstoku 

II DRUKI Szacunkowy 
nakład 

1 

 
Druk czystych - pustych afiszy B2 
papier offsetowy o gramaturze 110 g/m2, kolor 4+0, wydrukowane zgodnie z obowiązującym 
zaprojektowanym przez grafika szablonem graficznym metodą druku offsetowego, termin 
realizacji 1 dzień roboczy od chwili złożenia zlecenia. 
 

2000 sztuk 

2 
Druk czystych – pustych afiszy A3  
papier offsetowy o gramaturze 110g/m2, kolor 4+0, wydrukowane zgodnie z obowiązującym 
szablonem graficznym metodą druku offsetowego, termin realizacji 1 dzień roboczy od chwili 
złożenia zlecenia. 

1200 szt. 

3 

 
Druk afiszy B2 (50szt/koncert/x40 koncertów) 
papier offsetowy o gramaturze 110 g/ m2 kolor 1+0, druk afiszy polega na nadrukowaniu 
 metodą  offsetową treści  na zadrukowanych pustych afiszach z poz. 1 ( papier offsetowy 110 
g/m2, kolor 4+0), termin realizacji 3-5 dni roboczych od chwili złożenia zlecenia. 
 

2000 szt. 
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Załącznik 2 do SIWZ                                                          Znak sprawy ZP-5/02/2014/272/W/MSW 

 

................................................  

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Sukcesywny druk plakatów (afiszy), programów, kart wstępu, zaproszeń, biletów na potrzeby 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (zadanie 1) oraz w Białymstoku 
(zadanie 2)”, przedkładamy niniejszą ofertę informując jednocześnie, że akceptujemy w całości 
wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako wyłączną podstawę 
procedury udzielenia zamówienia publicznego odstępując od własnych warunków realizacji 
zamówienia.  

OFERTA  

1. Oferuję wykonanie Części I przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zgodnie z warunkami wskazanymi w specyfikacji za cenę brutto w 
wysokości ........................................................ PLN (słownie razem brutto: 
……………………………………………….………………………………….………….. PLN) 

Oferuję wykonanie Części II przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zgodnie z warunkami wskazanymi w specyfikacji za cenę brutto w 
wysokości ........................................................ PLN (słownie razem brutto: 
……………………………………………….………………………………….………….. PLN) 

2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 

3. Oferujemy warunki płatności zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

5. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 
sytuacji przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast 
poinformujemy o nich zamawiającego.  

7. Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni od daty ustalonej, w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, na złożenie oferty oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla 
nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania 
ofertą.  

8. Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki przygotowane zgodnie z zapisami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.  

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym:  

.............................................................  

.............................................................          Miejscowość i data podpisania oferty ............................
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Znak sprawy ZP-5/02/2014/272/W/MSW 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

Formularz cenowy 

Część 1 
Druk plakatów, programów, kart wstępu na potrzeby UMFC w Warszawie 

 Rodzaj druku Cena jednostkowa netto Nakład/szt Wartość netto Stawka podatku VAT Kwota VAT Wartość brutto 
1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 8 = 5 + 7 

1  Afisze wielkoformatowe B1  660     

2 Afisze w formacie A3  100     

3 Afisze w formacie A4  2640     

4 Afisze wielkoformatowe w formacie B1 
(CITO)  3000     

5 Programy  20000     

6 Karty wstępu  2500     

7 Bilety  8000     

8 Zaproszenia  1200     

 
RAZEM 
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Razem słownie brutto .............................................................................................................................. 

 

UWAGA: wartość ogółem netto i brutto należy przenieść do oferty, odpowiednio do oferowanej części zamówienia. 

 

 
              ...................................................................... 
        (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

Miejscowość i data: …………………….…...... 

Część 2 
Druk plakatów, programów na potrzeby UMFC w Białymstoku 

 Rodzaj druku Cena jednostkowa netto Nakład/szt Wartość netto Stawka podatku VAT Kwota VAT Wartość brutto 
1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 8 = 5 + 7 

1 Czyste - puste afisze B2 
  2000     

2 Czyste – puste afisze A3  1200     

3 Afisze B2  2000     

RAZEM  
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ZP-5/02/2014/272/W/MSW 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

…………………………….. 
(pieczęć Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest  

„Sukcesywny druk plakatów (afiszy), programów, kart wstępu, zaproszeń, biletów na potrzeby 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (zadanie 1) oraz w Białymstoku 
(zadanie 2)”, 

oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
roku stan prawny na 24 grudnia 2013 r) spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

 

………………………..………….. dnia ……………..  

Podpis (pieczątka Wykonawcy)  
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ZP-5/02/2014/272/W/MSW 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

………………………. 
(pieczęć wykonawcy)  
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest  
„Sukcesywny druk plakatów (afiszy), programów, kart wstępu, zaproszeń, biletów na potrzeby 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (zadanie 1) oraz w Białymstoku 
(zadanie 2)”,  

oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

 

 

 

 

………………………..………….. dnia ……………..  

Podpis (pieczątka Wykonawcy)  
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ZP-5/02/2014/272/W/MSW 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest  
„Sukcesywny druk plakatów (afiszy), programów, kart wstępu, zaproszeń, biletów na potrzeby 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (zadanie 1) oraz w Białymstoku 
(zadanie 2)”, 

oświadczamy, że 
 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych*, 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych*. 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących 
do grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

………………………..………….. dnia ……………..  

Podpis (pieczątka Wykonawcy)  

 

 

 

 

* -niepotrzebne skreślić 
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ZP-5/02/2014/272/W/MSW 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 
…………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

                                                                 

DOŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat zamówień dotyczących sukcesywnego 
drukowania plakatów, zaproszeń, ulotek, programów o wartości co najmniej 50.000,- PLN 
brutto każde/ o wartości co najmniej 10.000,- PLN brutto każde 

 

 

Lp. 

Nazwa Zamawiającego na 
którego zlecenie wykazane 
zamówienie było realizowane 
wraz z adresem jego siedziby. 

Opis zrealizowanego zamówienia 
Termin 
realizacji 

Całkowita 
wartość brutto 
wykonanego 
zamówienia 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

 

        

 

………………………..………….. dnia ……………..  

Podpis (pieczątka Wykonawcy)  

Załączniki 

Dla powyżej wykazanych robót załączamy referencje.
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ZP-5/02/2014/272/W/MSW 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA nr ………….. 

Zawarta w dniu ………...2014 r. pomiędzy  

Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie 00-368, przy ul. Okólnik 
2, NIP: 525–000–77–15, REGON: 000275702, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez: 
Magdalenę Giedrojć-Juraha – Kanclerza 
  
przy kontrasygnacie 
Dariusza Millera – Kwestora 
 
a 
…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………….. z siedzibą 
w ……………………………………………, NIP: ………………………….., REGON: 
……………………., zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
…………………………………. 
 

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ZP-5/02/2014/272/W/MSW, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywny druk plakatów 
(afiszy), programów, kart wstępu, zaproszeń, biletów na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie (zadanie 1) oraz w Białymstoku (zadanie 2)” została zawarta 
umowa następującej treści:  
 

Zamawiający i Wykonawca zwani są łączenie „Stroną”.  

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do sukcesywnego wykonywania prace polegające na 
druku plakatów, programów, kart wstępu, biletów, zaproszeń na potrzeby Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie / Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego  w 
Białymstoku których zakres i ceny określa § 2 umowy  

2. „Sukcesywne” oznacza „w miarę potrzeb Zamawiającego”. Termin sukcesywnie ściśle związany 
jest z datami koncertów.  

3. Wykonawca na realizację danej pozycji zamówienia  (plakat, karta wstępu, zaproszenie, bilet) ma 
1 dzień roboczy, a w przypadku zgody Zamawiającego dłuższy termin wskazany jest w 
każdorazowym zleceniu realizacji kolejnej pozycji przedmiotu umowy. Realizacja druku 
programów koncertowych winna nastąpić w dniu zamówienia. 

4. Prace określone w ust 1 będą wykonywane z materiałów Wykonawcy. Ceny materiałów zostały 
ujęte w cenach przedstawionych w formularzu cenowym, który stanowi integralną część niniejszej 
umowy.  

5. Odbiór wykonanych prac następować będzie na podstawie podpisanego protokołu odbioru w 
siedzibie Zamawiającego (Warszawa, ul. Okólnik 2 pok. 207 dla zamówień realizowanych dla 
UMFC w Warszawie/ Białystok ul. Kawaleryjska 5dla zamówień realizowanych na potrzeby 
UMFC w Białymstoku )  
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6. Wykonawca dostarczy wykonane prace własnym transportem i na swój koszt do siedziby 
Zamawiającego w miejsca wskazane w pkt. 5.  

7. Dostarczonych Wykonawcy materiałów nie wolno powielać ani przekazywać innym podmiotom 
bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§2 

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić za wykonane usługi na podstawie formularza cenowego 
stanowiącego integralną część umowy (zawierającego ceny jednostkowe materiałów) 

2. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 
……………….PLN brutto.  

§3 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2014 r.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamawianych ilości przedstawionych w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym,  
3. Z tytułu zmniejszenia zamawianych ilości Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego.  
4. Zmniejszenie zamawianych ilości nie wpływa na zmianę ceny jednostkowej danego druku 

wyszczególnionej w Formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą przez Wykonawcę. 
5. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podawania przyczyny z 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia 
miesiąca następnego po doręczeniu drugiej stronie wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być 
dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.  

§4 

1. Wynagrodzenie za poszczególne usługi wypłacane będzie na podstawie faktur wystawionych 
przez Wykonawcę po realizacji każdego zamówienia określonego w §1 ust. 2 -na konto 
Wykonawcy wskazane w złożonej fakturze w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury u 
Zamawiającego. Wykonawca może wystawić fakturę po podpisaniu protokołu odbioru zgodnie z 
§ 1 ust. 5.  

2. W okresie obowiązywania umowy Strony nie dopuszczają możliwość waloryzacji cen 
przedstawionych w formularzu cenowym.  

§5 

1. Ze strony Zamawiającego jako osobę do kontaktów roboczych z Wykonawcą ustanawia się 
........................................................................................................................................................ 

2. Ze strony Wykonawcy jako osobę do kontaktów roboczych z Zamawiającym ustanawia 
się...................................................................................................................................................  

§6 

Strony ustalają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania 
poszczególnych prac w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  

2) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
wskazanych w § 8 ust. 2 w wysokości 50% kwoty określonej w § 2 ust. 2.  
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§7 

W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody strony zachowują możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.  

§8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może też odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:  
2.1. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;  
2.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  
2.3. Wykonawca dwukrotnie nie dotrzymał terminu realizacji zamówionych prac. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

§9 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego na 
piśmie.  

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania 
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową.  

5. Spory umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 10 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy.  

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy.  

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach -w tym jeden dla Wykonawcy i jeden 
dla Zamawiającego.  

 

 

 

…………………….       …………………………. 

(Zamawiający)         (Wykonawca)  


