
SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONYDO 60.000 EURO

I. Informacje o~óIne POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAN
www.bip.powiat.poznan. pl

tel. O61 8410 500
fax O61 8480 556

~

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60 000 EURO , na
podstawie art. 10 ust. 1 , zgodnie z wymaganiami okreslonymiw niniejszej Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia,
zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póznozm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisyustawy- Kodeks cywilny.

fi. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest publikowanie w codziennej prasie lokalnej ogloszen dotyczacych gospodarki
nieruchomosciami i innych wynikajacych z biezacej dzialalnosci zamawiajacego.
Na podstawie dotychczasowej dzialalnosci zamawiajacy przewiduje ok. 700 cm2 ogloszen przeznaczonych do publikacji w
okresie zawarcia umowy.
Ze wzgledu na fakt, ze nie mozna przewidziec poszczególnych zlecen zarówno co do terminu ich realizacji jak i objetosci
materialu zamawiajacy kazdorazowo przy przekazywaniu materialów uzgodni wielkosc ogloszenia biorac za podstawe modul
podstawowy okreslony przez oferenta.
Wielkosc zamówienia moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu w zaleznosci od potrzeb zamawiajacego wynikajacych zjego
dzialalnosci oraz posiadanych srodków finansowych.

ffi. Wvma~anv termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia - sukcesywniew ciagu roku od datyzawarcia umowywg osobnychzlecen.

IV. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunków:
1. O zamówieniemoga ubiegac sie Wykonawcy,którzy:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadaniatakich uprawnien;

2) posiadajaniezbednawiedze i doswiadczeniedo wykonaniazamówienia;
3) posiadajaniezbednypotencjaltechniczny do wykonaniazamówienia;
4) dysponujaosobamizdolnymido wykonaniazamówienia;
5) znajduja sie w sytuacji ekonomiczneji finansowejzapewniajacejwykonaniezamówienia;
6) nie podlegajawykluczeniuz postepowaniao udzieleniezamówienia(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
7) zapoznali sie z warunkamiprzetarguzawartymiw SIWZ;
8) zlozyli dokumentywymaganew SIWZ.

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniempostepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako odrzucona.

V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach. jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia
warunków udzialu w ~owaniu.

1. Oferta musi zawierac nastepujJ\ce dokumenty:

~



1) wypelnionyformularz ofertowy(wg zalaczonegodruku);
2) opis modulu oraz mozliwoscijego laczenia;
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru potwierdzajacy,dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie koniecznym do

wykonaniazamówienia; [wystawionynie wczesniejniz 6 miesiecyprzed uplYwemterminu skladaniaofert],
4) oswiadczenie,ze Wykonawcaspelniawarunki udzialu w postepowaniu,okreslone w art. 22 ust. 1 ustawywg. wzoru
5) oswiadczenie potwierdzajace,ze Wykonawcanie zalega z oplacaniempodatków lub zaswiadczen,ze uzyskal zgode

na zwolnienie,odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymaniew calosci wykonania decyzji
organu

6) Oswiadczenie potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub
spoleczne, lub zaswiadczen,ze uzyskalzgode na zwolnienie,odroczenie lub rozlozeniena raty zaleglychplatnosci

<I

2. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez
upowaznion(ego)ychprzedstawiciel(a)i Wykonawcy( patrz równiez pkt 4 - wymogi formalnepelnomocnictwa).

3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np.
wraz z imiennapieczatkaosobyposwiadczajacejkopie dokumentuza zgodnoscz oryginalem)

4. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwopowinno byc przedstawionew formie oryginalu lub poswiadczonenotarialnie za zgodnosc z oryginalem
kopii.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWz, lnb zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie ( np. nie
poswiadczone za zgodnosc z oryginalem kopie, sprzeczne z trescis. SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postepowania oraz odrzucenie oferty, z zastrzezeniem pkt 6 niniejszego rozdzialu.

6. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych przedstawionych przez
Wykonawcówdokumentów.

VL Opis sposobu przveotowania ofert.
1. Oferte nalezy zlozyc wg formularza ofertowego stanowiacegozalaczniknr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej ofertymusi odpowiadactresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i czytelna technika
oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania zobowiazan w wysokosci
odpowiadajacejcenie oferty.
4. Wykonawcama prawo zlozyc tylkojedna oferte.

5. Oferta i zals.czniki do oferty ( oswiadczenia i dokumenty) musza. byc podpisane przez upowaznion(ego)ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

1) W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza. one byc poswiadczone za zgodnosc oryginalem
przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

2) Poswiadczenieza zgodnoscz oryginalemwinno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (
np. wraz z imiennapieczatkaosoby poswiadczajacejkopie dokumentuza zgodnoscz oryginalem)

3) W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalemkopii.

6. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Dopuszcza sie wlasna numeracje
kosztorysów ofertowychpod warunkiemzachowaniaciagloscinumeracji.

7. Zamawiajacyzaleca, aby oferta wraz z zalacznikamibyla zestawionaw sposób umozliwiajacyjej samoistnadekompletacje
( bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladów naruszenia, np. cala
oferte Wykonawca moze przesznurowac,a konce trwale zabezpieczyc zszyc wszystkie strony oferty na co najmniej dwie
zszywki itp.;

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza.byc podpisane przez osob(e) y
podpisujc(s.)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacyjego identyfikacje ( np. wraz z imienna
pieczatka)



9. Zamawiaja.cyinformuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa. jawne i podlegaja. udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacjistanowia.cychtajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jesli Wykonawca,nie pózniejniz w terminie skladaniaofert, zastrzegl, ze nie moga.one byc udostepniane.

1) Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwejkonkurencji(Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 211, z póznozm.) rozumie sie nieujawnionedo
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorcapodjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich
poufnosci,tzn. zastrzeglskladajacoferte, iz nie moga byc one udostepnioneinnymuczestnikompostepowania.
2) Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cala

oferd zostanie ujawnionana zyczeniekazdego uczestnikapostepowania.
3) Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce

zlozone w oddzielnej wewnetrznei kopercie z oznakowaniem"tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete (zszyte).
oddzielnieod pozostalych,jawnych elementówoferty.

Uwaga:
4) Zastrzezenie informacji, które nie stanowia.tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkowac

bedzie odrzuceniemofertyna podstawieart. 89 ust. 1pkt 1ustawyPrawo zamówienpublicznych.
5) Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamówienia,

okresu gwarancji i warunkówplatnosci zawartychw ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).
6) Udostepnianie ofert odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach: Zainteresowany Wykonawca, po otwarciu ofert

zlozy do Zamawiajacego pisemny wniosek o ich udostepnienie. Zamawiajacy, po sprawdzeniu, które informacje
zawarte w ofertach podlegaja udostepnieniu, umozliwi niezwlocznie Wykonawcy, w uzgodnionym terminie
zapoznaniesie z ofertami.

10.Wykonawcy ponosza.wszelkie koszty zwia.zanez przygotowaniemi zlozeniem oferty, z zastrzezeniemart. 93 ust. 4
ustawy.

vm. Termin zwiazaniaoferta
Termin zwiazaniaoferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczynasie z wraz z uplywemterminu skladaniaofert.

IX. Miejsce oraz termin skladaniai otwarciaofert.
1. Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie w Starostwie Powiatowymw Poznaniu ul. Jackowskiego 18 pokój nr

002 do dnia marca 2005 r., do godz. 11:00.

1) Koperte nalezy zaadresowacjak nizej:

2) Koperta powinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
1) Oferte skladana za posrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w sposób okreslony w

pkt. 1 i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy sposób:

2) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji i nie
dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
ponosi Wykonawca.

3) Wykonawcana zyczenie otrzyma pisemnepotwierdzeniezlozeniaoferty wraz z numerem,jakim oznakowanaoferta.
4) Oferta zlozonapo terminiezostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nasta.pidnia marca 2005 roku, o godz. 11:05, w siedzibie zamawiaja.cegow Starostwie Powiatowym
w Poznaniu ul Jackowskiegonr 18, pot. Nr 315, pietro m.



Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu
ofert, zamawiajacy przesle jemu informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje o sposobie
porozumiewaniasie Zamawiajacee:oz Wykonawcamii przekazywaniaoswiadczeni dokumentów.

1) Osobamiuprawnionymiprzez Zamawiajacegodo porozumiewaniasie z Wykonawcamisa:
W sprawachdotyczacychprzedmiotuzamówienia

W sprawach procedury przetargowej
Aleksandra Waszak - Dyrektor Wydzialu Administracyjnego tel. (O 61) 8410 574"

2) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie..
Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod warunkiem
niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byc
kierowanena adres:
e-mail: aleksandra.waszak@powiat.poznan.pl

3) Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
Specyfikacja Istotnych WarunkówZamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje zapytania na
pismie pod adres: StarostwoPowiatowew Poznaniu ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane
faksem pod numer: 061 8480 556 aleksandra.waszak@powiat.poznan.plpod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia
tresci zapytania na pismie (np. przeslaniawlasnoreczniepodpisanegozapytaniapoczta).

4) Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod
warunkiem, ze zapytaniezostanie zlozonew siedzibieZamawiajacegonie pózniej niz na 6 dni przed terminem skladania
ofert.

5) Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
IstotnychWarunkówZamówieniabez wskazaniazródla zapytania.

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowactresc SpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia.

7) Dokonana modyfikacjeZamawiajacyprzekaze niezwloczniewszystkim Wykonawcom,którym doreczono Specyfikacje
IstotnychWarunkówZamówienia.

8) W przypadku,gdy zmiana powodowacbedzie koniecznoscmodyfikacjioferty, Zamawiajacyprzedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniemczasu niezbednegodo wprowadzeniatych zmian w ofertach.

XL Modyfikacjai wycofanieoferty

1) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem skladania ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta (patrz rozdzial IX
SIWZ) tj. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA

3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana dolaczone do oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez zlozenie pisemnego
powiadomienia (wg zasad takich samych jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie" WYCOFANIE'

5) Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert wycofywanych nie beda otwierane.

Xll. Opis sposobuobliczeniaceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówienia okreslony w dokumentacji projektowej oraz ewentualne
ryzyko wynikajacez okolicznosci,których nie moznabylo przewidziecw chwili zawieraniaumowy.

xm. Opis kryteriówz podaniemich znaczeniai sposobuoceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiajacybedziesie kierowalnastepujacymikryteriamii ich znaczeniem:
-cena ofertowa - 90 %,
Cene oferty przyjeta do oceny stanowic bedzie koszt opublikowania 30 000 cm2 ogloszen obliczony bezposrednio z ceny

modulu podstawowego.
1) cena oferty :



Cena minimalna
Pc =--------------------------- x 90 pkt,

Cena badanej oferty.
Gdzie:
p c = Punktyza cene

2) Terminpublikacjiod daty przekazaniamaterialu 10 %

Pt= najkrótszy terminII
X 10 pkt

Termin badanej oferty
Gdzie:

Pt = Punkty za termin

P=Pc+Pt
Gdzie:
P= ilosc punktów ogólem

1) Za oferte najkorzystniejszauznana zostanie ofertaposiadajacanajwyzszybilans ceny i terminu publikacji.
2) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze uwagi na to ze zlozone

oferty przedstawiaja taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny, zamawiajacy sposród ofert wybiera oferte z nizsza
cena.

3) Wykonawcy skladajacydodatkoweoferty nie moga zaoferowaccen wyzszychniz zaoferowanew zlozonychofertach.
4) Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo zamówien

publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawców. Wykonawcy,
których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówienpublicznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek maja obowiazek wyrazic zgode na ich poprawienie.Nie wyrazenie
zgody w wyznaczonymterminie skutkowacbedzie odrzuceniemoferty.

5) Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadawszystkim wymaganiomprzedstawionymw
w ustawie prawo zamówienpublicznych oraz SIWZ oraz zostanie ocenionajako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w rozdz.xm kryteriumwyboru- najnizsza cene.

XIV. Informacja o formalnosciach.jakie powinnyzostac dopelnione PI'ZVwyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawiezamówieniapublicznee:o.

1) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

2) Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umowy.
3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy wybierze

oferte najkorzystniejsza ( z najnizsza cena) sposród pozostalych ofert, chyba ze zachodza przeslanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.

XVI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej pI'ZVslue:ujacychWykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznee:o

Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w
dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych.
Wykonawca ma prawo zlozyc protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzial lub mógl powziac wiadomosc o
okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem, iz protest dotyczacy postanowien SIWZ wnosi sie
nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania ofert.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobe nieuprawnionaZamawiajacy odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi byc wniesiony na pismie i umotywowany.
Protest winien wskazywac:

1) oprotestowana czynnosc albo zaniechanie Zamawiajacego,
2) zadanie Protestujacego,
3) zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.



I
Wniesienieprotestu mozliwejest tylko przed zawarciemumowyw sprawiezamówieniapublicznego.

Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiajacego nastepuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygniecia
protestu w tym terminie uwaza sie za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysluguje odwolanie.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w terminie pieciu dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia
protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie informujac o wniesieniu odwolania Zamawiajacego.
Wnoszac odwolanie Wykonawca zobowiazany jest wniesc wpis.
Dowód uiszczenia wpisu nalezy dolaczyc do odwolania.
Na wyrok zespolu arbitrów oraz postanowienia zespolu arbitrów konczace postepowanie odwolawcze przysluguje skarga do
sadu okregowego ~lasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia zespolu arbitrów,
przesylajac jednoczesnie jej odpis Zamawiajacemu.
Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze wniosek o zmiane orzeczenia w
calosci lub w czesci.
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Zal. nr 1
OFERTA

Nazwa oferenta .....................................................................................................................

Siedzibaoferenta .................................................................................................................

Nr tel/fax ..............................................................................................................................

sklada oferte dla ZarzaduPowiatuPoznanskiegoZsiedziba w Poznaniu,ul. Jackowskiego 18 w

na publikacjeoglo~zenw prasie lokalnej.

przetargu nieograniczonym

Cena ofertywynosi: zl netto (suma opublikowania 700 cm2ogloszen)
zl VAT

zl brutto

(slowniebrutto: )

zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Termin publikacji od daty przeslania tresci ogloszenia faksem wynosi dni.
1. Oswiadczamy,ze zapoznalismysie ze specyfikacja istotnychwarunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

nie wnosimy do niej zastrzezenoraz przyjmujemywarunki w niej zawarte;
2. Oswiadczamy,ze spelniamywarunki udzialu w postepowaniu okreslonewart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19, poz. 177);
3. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejsza oferta na czas wskazanyw SIWZ.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez zamawiajacego.
5. Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

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

7.

Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniunieuczciwejkonkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnieudostepnione.
Integralna czesc oferty stanowia nastepujacedokumenty:**
1/ .................................................
2/..................................................

6.

...........................................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:*
lViepo~zebneskrslic

** Jezeli dolaczanesa odpisydokumentówlub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez Wykonawceza
zgodnosc z oryginalem

Cena netto modulu Cena netto 1 cm2 Wartosc netto oferty Cena brutto oferty dla
podstawowego o wynikajaca z ceny dla 30.000 cm2 Podatek VAT 30.000 cm2 ogloszen
wymiarach modulu podstawowego ogloszen
............................



pieczec finnowa oferenta

-l

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGOW TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PUBLIKOWANIE

OGLOSZEN W PRASIE

Oswiadczam ze:

l) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z oosteoowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

l) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie
wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagniecia korzysci majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;



10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1
pkt 1-3.

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów"
potwierdzajacych spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)


