OGŁOSZENIE

Adres strony internetowej : www.bip.kowary.pl
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 48042-2009
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 03.03.2009
ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zmianami /, w celu wyłonienia
Wykonawcy na zadanie pn.: „Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Kowary”
Przedmiot zamówienia :
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na terenie miasta Kowary współfinansowanej ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach
projektu pn. „TRANSKARKONOSZE – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko –
czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich” o numerze
PL.3.22/2.2.00/08.00042, polegającej na wykonanie i montaż na terenie miasta Kowary elementów
systemu oznakowania miasta. Usługa obejmuje:
Wykonanie i montaż:
a 134 szt dwustronnych tablic informacji ulicowej,
b 131 szt dwustronnych tablic informacji kierującej
c konstrukcji wsporczej w ilości:
- 40 szt słupków o wysokości 3,5 m
- 25 szt słupków o wysokości 4,2 m,
- 3 szt słupków o wysokości 5,0 m,
- 1 szt słupka stylizowanego.
Zgodnie z Księga Standardów.
Treść, oraz informacje dotyczące lokalizacji tablic ulicowych i kierunkowych zostaną przekazane
Wykonawcy w chwili podpisania umowy w formie załącznika.
d wykonanie i montaż tablic witających ( witacze 5 szt .) - zgodnie z Księgą Standardów;
e wykonanie i montaż tablic poliwęglanowych informujących w 4 wersjach językowych (polskim,
angielskim, niemieckim i czeskim) o poszczególnych atrakcjach turystycznych w ilości 13 szt. zgodnie z Księgą Standardów.
f Konserwacja informacji ulicowej, przy założeniu wymiany 20 tablic i 4 słupków raz na kwartał.
Okres konserwacji obejmuje 2 kwartały 2009r.
g Wykonanie 300 szt naklejek zawierających symbol Unii Europejskiej nr 1828/2006, logo Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
oraz tekst o współfinasowaniu: „System oznakowania miasta został zakupiony w ramach projektu
współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013”. Naklejki kolorowe powinny być odporne odpornej na działania
warunków atmosferycznych o wymiarach nie mniejszych niż 5 cm na 15 cm.
2. Tłumaczenia na poszczególne wersje językowe dokona Wykonawca.
3. Zakres usługi obejmuje wykonanie:
a Tablic z informacją o nazwie ulicy oraz tablic kierujących do miejsc użyteczności publicznej,
b Tablic witających ( witacze ),

c Tablic informacyjnych opisujących atrakcje miasta Kowary.
d Konserwacji informacji ulicowej i kierującej.
4. W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie
części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów
b) dysponowania niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy sprzętem
c) bieżącego informowania Zamawiającego o stanie wykonywanych prac.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające .
Termin związany z ofertą 30 dni
Numer słownika CPV: 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %
Ustala się wadium w kwocie – 3.000,00 zł
Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2009 r
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. W postępowaniu mogą wziął udział Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedną usługę
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 100.000 zł . Do wykazu wykonanych robót należy dołączyć dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie
8. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają aktualną polisę
ubezpieczeniową , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

Oświadczenia i lista wymaganych dokumentów :
W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
przedłożenia:
a) oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków zawartych w art. 22 przedmiotowej ustawy,
tj. że Wykonawca:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
c) Wykaz wykonanych w ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co
najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonania
d) referencje, lub inne dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
e) dowód wniesienia wadium
f) kserokopie lub odpisy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr
6 /parter w budynku głównym/.
Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami Pan
Bartłomiej Nawrockit tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w
godz. 800 – 1200 w dni robocze.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta
Kowary””, należy złożyć w terminie 12.03.2009 r. do godziny 09 50 w siedzibie prowadzącego
postępowanie – Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a,
pok. Nr 12
(sekretariat).
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego przedmiotu
zamówienia.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.03.2009 r. o godzinie 10 00 w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, pok. Nr 13 (sala
konferencyjna).

