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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
 
 
 

Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 01.07.2009 r., pod Nr 216292-2009  
 
 

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 00 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. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia – SIWZ 
 
SIWZ jest zamieszczona na stronie: www.ins.pulawy.pl 
 
SIWZ otrzymać można również (egzemplarz bezpłatny) w siedzibie zamawiającego pokój nr 156 
kancelaria, poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00.  
 
IV. 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, 

http://www.ins.pulawy.pl/
http://www.ins.pulawy.pl/


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,  
-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”. 
- 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. 
 
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. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:   Nie dopuszcza się składania oferty 
wariantowej.  
 
VI. Termin wykonania zamówienia  

 
Pożądany termin wykonania zamówienia: 15 sierpnia 2009r. 
 
VII. 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  
 
VIII. 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:  
 
Dokumenty wymagane:  
 

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;  
 
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) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ  
 

8) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ  

 

9)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  

 

10)  projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.  
 



Dokumenty wymienione w punktach 1 – 6  mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do podpisania oferty z 
dopiskiem - za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania warunków będzie odbywać się na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
IX. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
X. 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%  

 
 
2. Cena  
Cena może być tylko jedna.  
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  
 
3. Wynik  
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.  
 
XI. 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.  
 
XII. Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2009r., o godz. 12.00. 
 
XIII. 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.  
 
XIV. Termin związania ofertą:  
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
 
 



XV. 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 
 
XIX. Załączniki:  
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 
Puławy, 29.06.2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Podpis osoby uprawnionej 
 

mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl

