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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 114842-2014 z dnia 2014-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukowania offsetowego, cyfrowego oraz dostawy materiałów
promocyjnych tj. druk książek, zaproszeń, plakatów, folderów, informatorów, kartek świątecznych, banerów,
publikacji etc....
Termin składania ofert: 2014-04-15

Zabrze: Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla
potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Numer ogłoszenia: 163498 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 114842 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj.
śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług drukowania materiałów
promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukowania
offsetowego, cyfrowego oraz dostawy materiałów promocyjnych tj. druk książek, zaproszeń, plakatów,
folderów, informatorów, kartek świątecznych, banerów, publikacji etc. Zamówienie realizowane będzie od
dnia podpisania umowy do wyczerpania środków finansowych na realizację powyższego zadania lub do 31
grudnia 2015r., sukcesywnie na podstawie składanych zamówień. Terminy realizacji zleceń szczegółowych
i ich dostarczenia do Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (część IV SIWZ) licząc od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia przekazem
internetowym w formacie PDF, JPG, TIFF na podany przez Wykonawcę adres mailowy lub serwer plików
FTP. Miejscem dostarczenia wykonanych druków jest siedziba Zamawiającego. Zamówione druki powinny
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być dostarczone w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 do 15.00 na zasadzie wcześniejszego umówienia odbioru z osobą nadzorującą przedmiotową usługę.
Do czasu odbioru wykonanych druków, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą
przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Koszty dotyczące transportu oraz wszystkie pozostałe koszty
związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględnia w cenie
oferty. Zamawiający w związku z możliwością zmniejszenia ilości druków, która może wyniknąć z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego ( zmniejszona ilość planowanych wydarzeń) zastrzega sobie możliwość
nie wykupienia całej ilości poszczególnych rodzajów druków wskazanych w ofercie Wykonawcy, zaś
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Dariusz Mikolasek Drukarnia MIKOPOL, ul. Zofii Nałkowskiej 51, 41-922 Radzionków, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 276505,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 309876,21
Oferta z najniższą ceną: 309876,21 / Oferta z najwyższą ceną: 533377,77
Waluta: PLN.
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