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INS/NO-25/09  

Puławy, 30.06.2009 r.  
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I. Zamawiający 
 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A  
24 - 110 Puławy  
www.ins.pulawy.pl 
 
Godziny urzędowania poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00  
Telefon 081 473 14 11 fax 081 473 14 10 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego.  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych.  
 
III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie artykułów promocyjnych dla potrzeb projektu 
 „Budowa Centrum Badań  Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych  
z zastosowaniem CO2”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zgodnie z poniższym wykazem: 
 
 
a) Tablice informacyjne o wymiarach 2,4 m x 2,4 m - szt 2, wykonane  z blachy ocynkowanej 

lub równoważnej, z obramowaniem oraz konstrukcją usztywniającą po stronie tylnej 
umożliwiającą zawieszenie na ścianie budynku lub na wolnostojącej konstrukcji wsporczej, 
wszystkie znaki i napisy – pełny kolor, druk wykonany na folii samoprzylepnej, 
zabezpieczenie druku z folii PCV bezbarwnej. 

 
Tablica informacyjna powinna zawierać elementy wymienione  poniżej: 
- emblemat Unii Europejskiej,  
- odwołanie słowne do Unii Europejskiej, 
- odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,  

http://www.ins.pulawy.pl/
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-hasło promocyjne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, - „Fundusze Europejskie 
– dla rozwoju Polski Wschodniej”, 
- logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
- logo Instytutu Nawozów Sztucznych. 
 
Informacje te powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy i być zgodne z logotypami 
opisanymi w dokumencie „Zasady promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”, udostępnianymi przez zamawiającego wraz ze SIWZ. 
 
Na tablicy należy również umieścić: 

 rodzaj i tytuł projektu:  Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej 
surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”, 

 nazwę Beneficjenta: Instytut Nawozów Sztucznych, 

 wartość projektu: 31.933.758,40 PLN, 

 poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  42,5%, 

 okres realizacji projektu: VII 2009 – VI.2011, 

 zapis „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”. 

 
Z uwagi na fakt, że tablice będą zlokalizowane na zewnątrz wszystkie napisy i znaki powinny 
być odporne na warunki pogodowe. 
 
b) Tablica pamiątkowa o wymiarach 1m x 0,7m – szt 1, wykonana z blachy ocynkowanej lub 
równoważnej, z obramowaniem oraz konstrukcją usztywniającą po stronie tylnej umożliwiającą 
zawieszenie na ścianie budynku lub na wolnostojącej konstrukcji wsporczej,  wszystkie znaki i 
napisy pełny kolor, druk wykonany na folii samoprzylepnej, zabezpieczenie druku z folii PCV 
bezbarwnej. 
 
Tablica pamiątkowa powinna zawierać elementy wymienione  poniżej: 
- emblemat Unii Europejskiej,  
- odwołanie słowne do Unii Europejskiej, 
- odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013,  
-hasło promocyjne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, - 
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”, 
 
Informacje wymienione wyżej powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, być 
zgodne z logotypami opisanymi w dokumencie „Zasady promocji projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”, udostępnianymi przez zamawiającego 
wraz ze SIWZ. 
Ponadto tablica ta powinna zawierać: 
- logo Instytutu Nawozów Sztucznych, 
- zapis „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”. 
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- tytuł projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców 
roślinnych z zastosowaniem CO2”. 
 
 Tablica powinna mieć charakter trwały, a wszystkie napisy i znaki powinny być odporne na 
warunki pogodowe. 
 

c) Ulotki reklamowe – 1000 szt  
 
- format 10 cm x 21 cm, pełny kolor, papier: kreda błyszcząca 300g, druk dwustronny, 
- obligatoryjne umieszczenie następujących symboli: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie 
słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, hasło 
promocyjne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 – „Fundusze 
Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej, zapis „Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”, logo 
Instytutu Nawozów Sztucznych, pełna nazwa Instytutu Nawozów Sztucznych, logo Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tytuł projektu „Budowa Centrum Badań Procesów 
Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”. Pozostała treść ulotki 
informacyjnej zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu 
graficznego. 
 

d) Naklejki informacyjne – szt 200  

 
- format 15 cm x 21 cm, pełny kolor, wykonane z folii samoprzylepnej, 
- obligatoryjne umieszczenie następujących symboli: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie 
słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, hasło 
promocyjne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 – „Fundusze 
Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej, zapis „zakup dokonany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”, logo 
Instytutu Nawozów Sztucznych, tytuł projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji 
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”. 
 

e) Naklejki informacyjne – szt 500 
 
- format 2,5 cm x 17,5 cm, pełny kolor, wykonane z papieru samoprzylepnego błyszczącego, 
- obligatoryjne umieszczenie następujących symboli: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie 
słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, hasło 
promocyjne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 – „Fundusze 
Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej”, logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
logo Instytutu Nawozów Sztucznych. 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

30192170-3 Tablice ogłoszeń 
22140000-3 Ulotki 
30199760-5 Etykiety 
22462000-6 Materiały reklamowe 

 
Zakres prac Wykonawcy obejmuje: 

a) Wykonanie projektu graficznego każdego z artykułów będących przedmiotem przetargu, 
b) Uzgodnienie projektu graficznego z Zamawiającym, 
c) Wykonanie zamówionych artykułów, zgodnie z zatwierdzonym projektem. 

 
IV. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień 
uzupełniających do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego. 
 
VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:    
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.  
 
VII. Termin wykonania zamówienia  

 
Pożądany termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  
 
O wykonanie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:  
 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 
b) ma niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego;  
 
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
publicznego;  
 
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
 

a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
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c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2, pkt 3, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:  
 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem;  

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, 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;  

6) Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca 
ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  

 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;  
 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6) lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 
6) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania - do terminów wystawienia wyżej wymienionych dokumentów stosuje się zapis 
pkt. 6);  
 

 
7) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik 
Nr 3 do SIWZ  
 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - 
za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania warunków będzie odbywać się na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 
 
Dokumenty wymagane: 
 

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ, 
2) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 2 do SIWZ, 
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 3 
4) parafowany projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ 

 
W/w dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów podpisanych przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione do podpisania oferty. 
 
 
X. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
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XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 
1. Kryteria oceny ofert  
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa 
kryterium, waga, sposób punktowania):  
 
 
Nazwa kryterium  Waga  

Cena  100%  

 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.  
 
XII. Termin związania ofertą 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.  
 
XIII. Opis przygotowania oferty 
 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 
2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 
3) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, 
4) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, 

5) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 

6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

7) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane, 

8) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę, 

9) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty,  

10) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie z naniesionym 
numerem sprawy, 

11) koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres: 
 
Instytut Nawozów Sztucznych 
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Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24-110 Puławy 
oraz zawierać następujące oznaczenie: 
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb 
projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców 
roślinnych z zastosowaniem CO2” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007 – 2013.  

 
XIV. Miejsce i termin składania ofert:  
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
Instytut Nawozów Sztucznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 156, bud. E-40 (Kancelaria), 
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00.  
 
XV. Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2009r., o godz. 12.00  
 
XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 
W siedzibie zamawiającego:  
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy  
Pokój 155, bud. E-40 dnia 10 lipca 2009 r., o godz. 12.05 
 
Informujemy, że budynek E-40 nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w wyznaczone 
miejsce wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do 
wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut.  
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację 
o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest 
jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane 
zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
cena, termin wykonania a także warunki płatności.  
 
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres 
ważności oferty (związania).  
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XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w 
celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 
 

a) Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia 
umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku – wzór umowy 
stanowi załącznik Nr 4, 

b) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach 
wynikających ze SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która 
uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko 
jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.  

XIX. Warunki umowy 
 

a) zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, 

b) o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, 
c) umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 
 
XX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą  
 
Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest:  
Jolanta Kobus tel. 081 473 14 11 fax. 081 473 14 10 
Godziny udzielania wyjaśnień: poniedziałek - piątek 7:00-15:00  
e-mail: jolanta.kobus@ins.pulawy.pl 
 
 
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tejże ustawy. 
 
 
XXII. Ogłoszenie wyników przetargu 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 
publicznych w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego oraz poprzez ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o 
zamówienie publiczne zostaną powiadomieni o wynikach przetargu w formie pisemnej.  
 
XXIV. Załączniki:  

mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl
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Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy, 
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy. 
Puławy, 30.06.2009 r. 
 
 
 
 
____________________________  
Podpis osoby uprawnionej 
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INS/ NO-25/09 
Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 

Dane dotyczące wykonawcy  
Nazwa...................................................................................................................  
Siedziba................................................................................................................  
Nr telefonu/faks.....................................................................................................  
nr NIP....................................................................................................................  
nr REGON.............................................................................................................  
Dane dotyczące zamawiającego  
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A,  
24 - 110 Puławy  
Zobowiązania wykonawcy: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu „ Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji 
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007 – 2013. 
cena netto..........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................)  
podatek VAT.......................................................................................................zł  
cena brutto........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................)  
Termin płatności: ………………dni.  
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Zastrzeżenie wykonawcy  
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
Inne informacje Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
____________________________________________  
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  
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INS/ NO-25/09 
Załącznik nr 2  

 
FORMULARZ CENOWY 

 
Data: .......................................................................................  
Nazwa Wykonawcy: ................................................................  
.................................................................................................  
Siedziba Wykonawcy: ..............................................................  
.................................................................................................  

 
 
 

Przedmiot oferty Cena netto PLN Wartość VAT Cena brutto PLN 

 
Opracowanie 
materiałów 

promocyjnych, 
zgodnie ze SIWZ 

   

 
 
 
Wyliczoną wartość zamówienia z poz. netto, VAT, brutto należy przenieść do formularza ofertowego.  
 
 
 
______________________________________________________________  

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  
 
_______________________________________________________________  

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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INS/ NO-25/09 
 Załącznik nr 3 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
PRZEDMIOT 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Data: ………………………………………………………………………………….  
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………...  
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………….  
 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  
 
1.Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności 

 lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

4.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje 
są zgodne z prawdą.  
 

          
____________________________    ……………………………………………… 

          Imiona i nazwiska osób uprawnionych  
         (Miejscowość, data)                     do reprezentowania Wykonawcy 
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INS/NO-25/09  
Załącznik nr 4  

 
 

UMOWA Nr CBN-2/2009 
 
zawarta w dniu............................... w Puławach, pomiędzy:  

Instytutem Nawozów Sztucznych, z siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 

13A, 24-110 Puławy, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000113728, NIP 

716-000-20-98, Regon 000041619, reprezentowanym przez:  

 

Cezarego Możeńskiego  - Dyrektora INS  

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

 

 a ......................................................  

z siedzibą w ……………………………………….., prowadzącym działalność na podstawie wpisu 

do ………………………, NIP …………………….., Regon ……………………….. 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.  

 

§ 1 

Umowa jest następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest wykonanie materiałów promocyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia będącym elementem SIWZ w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów 

Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”, współfinansowanego z 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007 – 2013. 

 

§ 3 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w terminach 

określonych w Załączniku nr 1  do niniejszej umowy, przy czym ustala się następujące terminy 

realizacji poszczególnych prac:  

1) projekty graficzne materiałów promocyjnych – w terminie 10 dni od dnia podpisania 

umowy 

2) druk materiałów promocyjnych w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia przez 

zamawiającego projektów graficznych materiałów. 

 

§ 4 

1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego koszt i na jego 

ryzyko do siedziby Zamawiającego.  

2. Po przekazaniu przez Wykonawcę materiałów promocyjnych Zamawiający w ciągu 3 dni 

roboczych sprawdzi ich kompletność i zgodność z zatwierdzonymi projektami 

graficznymi, o których mowa w § 3 niniejszej umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych materiałach Wykonawca zobowiązany 

jest do ich usunięcia w terminie 7 dni. 

4. Po przyjęciu dostarczonych bezusterkowych materiałów promocyjnych podpisany 

zostanie protokół zdawczo – odbiorczy.  

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot 

umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 

Netto: …………………….. zł, 

VAT: ……………………… zł, 

Brutto: ……………………  zł, 
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(Słownie złotych:………………………………………………………………………………….).  

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego zamówienia w trybie „z 

wolnej ręki” za zwiększenie liczby dostarczonych materiałów promocyjnych do 10% 

wartości zamówienia określonej w ust. 2. 

4. Ewentualne zamówienia dodatkowe zostaną rozliczone na podstawie liczby 

dostarczonych dodatkowych materiałów promocyjnych.  

5. Zamawiający zapłaci za wykonany przedmiot umowy w zakresie wykonania materiałów 

promocyjnych jednorazowo, na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

VAT. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT termin płatności będzie liczony od 

dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie bezusterkowy protokół 

zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli stron 

umowy.  

7. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny NIP 716-000-20-

98. 

§ 6 

1. Koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego jest……………………………… 

2. Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy jest…………………………………….. 

§ 7 

W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 niniejszej umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność wykonanych materiałów promocyjnych wraz z projektami graficznymi 

każdego z nich. 

§ 8 

1. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zmawiającego o ewentualnych opóźnieniach w 

wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Załączniku Nr 1 do  

niniejszej umowy nie później niż 7 dni przed planowanym terminem wykonania.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy: 
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a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień 

zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości zamówienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do pełnej wysokości 

poniesionej szkody. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy dzień 

opóźnienia staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni.  

§ 9 

Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów między stronami jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 11 

 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Prawa 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 1  
do umowy Nr CBN-2/2009 

 
 

Termin wykonania zamówienia 
 
 

 

Lp. Zakres prac Termin 

 

1. 

 

 

Projekty graficzne 

 

 

2. 

 

Wykonanie materiałów promocyjnych  

 

 

 


