
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000EURO

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

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

tel. 061 8410500
fax O61 8480556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniuprowadzonymw trybie przetargunieograniczonegodo kwoty
60.000 Euro, na podstawie art. 10 ust. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
SpecyfIkacjiIstotnychWarunkówZamówienia,zwanej dalej "SIWZ".
Do udzieleniaprzedmiotowegozamówieniastosujesie przepisyustawy z dnia 29 stycznia2004 r. -
Prawo zamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19,poz. 177 z póznozm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w
sprawachnieuregulowanychustawa, przepisyustawy- Kodekscywilny.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadzetów promocyjnych z logo Powiatu
PoznanskiegoCPV 22.00.00.00-0.
Zamawiajacydopuszczamozliwoscskladaniaofertczesciowych- maksymalnie4 czesci.
Szczególowyopis kazdej z 4 czesci zawarty zostal odpowiedniow zalacznikachnr 1, 2, 3 i 4 do
niniejszej siwz. Na nosniku CD-R zawarte zostaly informacje dotyczace logo i herbu Powiatu
Poznanskiego, stanowiaceintegralnaczescniniejszejsiwz.

Zamawiajacyinformuje, iz przewiduje mozliwoscudzieleniazamówienuzupelniajacych,o których
mowa w art. 67 ust.1pkt 7.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadac oferty wariantowe - zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert
wariantowych.Dopuszczasie skladanieofert równowaznych.
Zamawiajacynie dopuszczazatrudnieniepodwykonawcówdo realizacjiprzedmiotuzamówienia.

II. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 12miesiecyod daty podpisania
umowy.
ill. OPIS WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O zamówieniemoga ubiegac sie Wykonawcy,którzy:

1. posiadaja uprawnieniado wykonywaniaokreslonejdzialalnoscilub czynnosci,jezeli ustawy
nakladaja obowiazekposiadania takich uprawnien- zloza dokumenty okreslone w pkt. XI
ppkt.2, 3, 5, 6;

2. posiadaja niezbednawiedze i doswiadczenie,potencjal technicznyoraz dysponuja osobami
zdolnymidowykonaniazamówienia- zloza dokumentyokreslonew pkt. XI ppkt. 4;

3. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniajacejwykonanie zamówienia-
zloza dokument okreslony w pkt. XI ppkt. 3;

4. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia- zloza oswiadczenie
okreslonew pkt. XI ppkt. 3.

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniachwyszczególnionychw pkt XI

~\D



niniejszej SIWZ. Z tresci zalaczonych dokumentówmusi wynikacjednoznacznie, iz w/w warunki
wykonawca spelnil. Uzupelnieniewymaganychdokumentównie jest mozliwe po uplywie terminu
skladaniaofert, chybaze, ich nie uzupelnienieskutkowalobyuniewaznieniempostepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.

1. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte.
2.0ferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inna trwala i czytelna technika oraz podpisana przez osobe upowazniona do
reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej
cenie oferty.
Kazda zapisana strona (kartka) oferty musi byc ponumerowanakolejnymi numerami.Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza byc parafowane wlasnorecznie przez osobe
podpisujaca oferte.

IV. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DO KONTAKTU Z
WYKONAWCAMI SA:
W sprawach procedury przetargowej:
AdamHabrylo- Z-caDyrektoraWydzialuAdministrac)jnego
tel. (061) 8410672
W sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia:
TomaszGrudziak- Z-caDyrektoraWydzialuIntegracjiEuropejskiej,Promocjii Kultury
tel. ( 061) 8410682
Oswiadczenia,wnioski, zawiadomieniaoraz informacjeZamawiajacyoraz Wykonawcyprzekazuja
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga
elektroniczna,pod warunkiemniezwlocznego ich potwierdzeniapisemnie. Oswiadczenia,wnioski,
zawiadomienia oraz informacje winny byc kierowane na adres e-mail:
adam.habrvlo@powiatpoznan.pl
Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacegoo wyjasnieniadotyczacewszelkich watpliwosci
zwiazanych ze SpecyfikacjaIstotnychWarunkówZamówienia,sposobemprzygotowaniai zlozenia
oferty, kierujac swoje zapytania na pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane faksem pod numer: 0618480556
poczta elektroniczna: adam.habrylo@powiatpoznan.pl pod warunkiem niezwlocznego
potwierdzenia tresci zapytania na pismie (np. przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania
poczta).
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym
postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie
pózniej niz na 6 dni przed terminem skladaniaofert.
Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom,którym doreczono
SpecyfikacjeIstotnychWarunkówZamówieniabez wskazaniazródla zapytania.

V. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM
TERMINU SKLADANIA OFERT, ZAMAWIAJACY MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doreczono SpecyfikacjeIstotnychWarunkówZamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy
przedluzy termin skladaniaofert z uwzglednieniemczasuniezbednegodo wprowadzeniatych zmian
w ofertach.



VI. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM
TERMINU SKLADANIA OFERT, ZAMAWIAJACY MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC
DOKUMENTÓW SKLADAJACYCH SIE NA SPECYFIKACJE ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
O kazdej ewentualnej zmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestników
postepowania. W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty,
zamawiajacymoze przedluzyctermin skladaniaofert.

vll. TERMIN ZWIAZANlA OFERTA WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA
SIE WRAZ Z UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT.

VllI. OFERTE NALEZY ZLOZYC W DWÓCH ZAMKNIETYCH KOPERTACH W
SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAN POKÓJ 002
KANCELARIA STAROSTWA DO DNIA 19.01.06r. GODZ. 11:00
- Koperte zewnetrzna, nie oznakowana nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac: Starostwo
Powiatowew Poznaniuul. Jackowskiego18,60-509 Poznan
"Oferta w postepowaniu na wykonanie i dostawe gadzetów promocyjnych z logo Powiatu
Poznanskiego"
Nie otwieracprzed dniem: 19.01.06.,godz. 11:00.
- Kopertawewnetrznaopróczopisuj.w. winnazawieracnazwe i adres Wykonawcy.
-Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
Wykonawcaotrzyma pisemne potwierdzeniezlozenia oferty wraz z numerem,jakim oznakowana
zostala oferta.
Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert
pod warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek itp. przed terminem skladaniaofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana
oferta tj. w dwóch kopertach (zewnetrzneji wewnetrznej),odpowiedniooznakowanychz dopiskiem
"zAMIANA".
Oferta zlozonapo terminie zostaniezwróconaWykonawcybez otwierania.

IX. WYKONAWCA MA PRAWO PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT
WYCOFAC SIE Z POSTEPOWANIA POPRZEZ ZLOZENIE PISEMNEGO
POWIADOMIENIA (WG TAKICH SAMYCH ZASAD JAK WPROWADZANIE ZMIAN I
POPRAWEK) Z NAPISEM NA ZEWNETRZNEJ KOPERCIE "WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu
poprawnoscipostepowaniaWykonawcyorazzgodnoscize zlozonymiofertami;kopertywewnetrzne
ofert wycofywanychnie beda otwierane.
Koperty oznakowanedopiskiem"zAMIANA" zostana otwarteprzy otwieraniuoferty Wykonawcy,
który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana
dolaczonedo oferty.

X. OTWARCIE OFERT NASTAPI DNIA 19.01.06 r. O GODZ. 11:05, W SIEDZffiIE
ZAMAWIAJACEGO UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN NR SALI 315, PIETRO
ill.
Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle jemu informacje z otwarcia ofert, na
pisemny wniosek.

XI. OFERTA MUSI ZAWIERAC NASTEPUJACE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku (na kazda czesc, na która oferent



zamierzazlozycoferte, powinienzostaczlozonyoddzielnyformularzofertowy);
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczejpotwierdzajacy, iz Wykonawcaprowadzi dzialalnoscw zakresie wykonywaniaprac
objetych zamówieniem [wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert],
3) oswiadczenie,ze Wykonawcaspelniawarunkiudzialu w postepowaniu,okreslonew art. 22 ust. 1
ustawy wg zalaczonego druku;
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw tozsamych z przedmiotem niniejszego
zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenie minimum 2 dokumentów
potwierdzajacych,ze dostawyte zostalywykonanenalezycie;
5) oswiadczenieWykonawcy, iz nie zalega z oplacaniempodatków lub zaswiadczenie,ze uzyskal
zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji organu podatkowegowystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert;
6) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniemskladek na ubezpieczeniazdrowotne lub
spoleczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosciwystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
ofert;
7) szczególowy opis oferowanych gadzetów (zdjecia, foldery, szkice) wraz ze szczególowa
kalkulacja cenowa uwzgledniajaca ostateczny produkt tj. cena gadzetu + nadruk, grawer itp.
(dotyczykazdejpozycji zawartejw zalacznikachnr 1,2,3,4);
8) wzory gadzetów oferowanych przez oferenta (wzory zostana zwrócone oferentom po
zakonczeniuproceduryprzetargowej).

Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalu lub kopii poswiadczonych za
zgodnosc z oryginalem przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, 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 informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz
w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc udostepniane.

.

Przez tajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniuart. 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 nieujawnione do wiadomoscipublicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal niezbedne
dzialania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajacoferte, iz nie moga
byc one udostepnioneinnymuczestnikompostepowania.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W
przeciwnym razie cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika
postepowania.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezonejako tajemnica przedsiebiorstwabyly
przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
"tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych
elementówoferty.

.

.

Uwaga:



. Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówien publicznych.

. Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie
(por. art. 96 ust. 4 ustawy).

xll. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cene kompletna, jednoznaczna i
ostateczna.
Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty
oferowane przez Oferenta. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia rozliczen w
walutach obcych.

XllI. PRZY WYBORZE OFERT W KAZDEJ Z 4 CZESCI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL NASTEPUJACYM KRYTERIUM I ICH ZNACZENIEM:

-cena ofertowa -100 %,

Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma
maksymalna ilosc punktów.
Pozostalym Wykonawcom, spelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.

XIV. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO WYZEJ KRYTERIUM
ZOSTANIEDOKONANAWG NASTEPUJACYCH ZASAD:
W zakresie kryterium oferta moze uzyskac od oceniajacegoczlonka Komisji maks. 100 punktów.
Ocena punktowakryteriumdokonanazostaniezgodniez formula:

- Wg kryteriumcena:
Cenanajnizszasposródzlozonychofert

Cena= x 100pkt,
Cenabadanej oferty

Za oferte najkorzystniejszauznana zostanieoferta,którauzyska najwiekszailoscpunktów.
W toku oceny ofert zamawiajacy moze zadac od Wykonawcypisemnych wyjasnien dotyczacych
tresci zlozonej oferty.
Zamawiajacy udzieli zamówieniaWykonawcy,którego oferta odpowiadawszystkimwymaganiom
przedstawionym w ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako
najkorzystniejszaw oparciuo podane kryteriawyboru.
Zamawiajacy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali sie o udzieleniezamówienia.
WybranemuWykonawcyzamawiajacyokreslimiejscei terminpodpisaniaumowy.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLI CZNEGO
W toku postepowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysluguja srodki odwolawcze
okreslonew DzialeVI ustawy.

,.....



ZALACZNIKIDOSIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NAZWA ILOSC
ARTYKULU SZTUKI

ZALACZNIK NR 1-CZESC I
Komplety dlugopis+ pióro, mosieznykorpus,w kolorze 150
srebrnym, ze zlotym wykonczeniemi czarna plastikowa
koncówka. Pióro na naboje. Zapakowane w czarne
aksamitne etui, z atlasowo-aksamitna wytloczka
wewnatrz. Calosc w kartonowym opakowaniu.
Nadruk logo powiatu poznanskiego na etui w kolorze
srebrnym, wedlugzalaczonegowzoru.
Dlugopis Parker, "PARKER VECTOR XL" 20szt. - 50
kolor niebieski, 30szt. - kolor brazowy, z
nadrukowanym srebrnym logo powiatu
poznanskiego,
w plastikowym etui z wytloczka, wedlug zalaczonego
wzoru.

Komplet wizytownik + nóz, nikiel matowy, kolor 150
srebrny, opakowaniekartonowe o wym. 206x145mm z
twarda gabka wewnatrz z wytloczka. Wygrawerowane
logo powiatu poznanskiego na wizytowniku i na
nozu, wedlug zalaczonegowzoru.
Komplet na biurko (zegar + notes + wizytownik), 20
zegar analogowy na baterie; wykonane ze stali
polaczonej ze zlotymi elementami mosiadzem, w

czerwonym, kartonowym opakowaniu, wewnatrz
wytloczka z gabki. Wygrawerowany herb powiatu
poznanskiego na: zegarze, notesie
i wizytowniku.

ZALACZNIK NR 2 - CZESC II
Portfel meski z wloskiej skóry, typu - firma VIP 40

COLLECTION,ciemny braz, wewnatrzduza kieszenna
bilon, wkladka z czterema kieszeniamI na karty, szesc
kieszonek po jednej stronie, pod kieszenia na bilon 4
przegródki. Tloczony herb powiatu poznanskiego.
Portfel damski z wloskiej skóry, typu - firma VIP 20
COLLECTION, cIemny braz, pojemnik na bilon
zapInany na metalowy zatrzask,na kazdej wewnetrznej
plaszczyznie po 5 kieszonek na karty. Tloczony herb
Ipowiatu poznanskie20.
Teczka konferencyjna, (26,50 x 36,50 x 2,30cm), 20
granatowy poliester, grzbiet wzmocniony ekoskóra,
teczka na zamek, w srodku kieszenie oraz notatnik,
miejsce na dlugopisy i na wizytówki, na ekoskórze
wycisniete logo powiatu poznanskiego.



ZALACZNIK NR 3 -CZESC ID
Koszulki typu t-shirt, typu - finna PROMO STARS,
Standard 21130, nr 22-granat, 100% bawelny
pólczesanej, waga 140g/m2wykonczenie standardowe,
rozm S, M, L, XL z jednokolorowym nadrukiem logo
powiatu poznanskiego z przodu o wymiarach 70x46

150

mm.

Koszulki typu t-shirt, typu - finna PROMO STARS,
Standard 21130, nr 3O-czerwien, 100% bawelny
pólczesanej, waga 140g/m2wykonczenie standardowe,
rozm S, M, L, XL z jednokolorowym nadrukiem logo
powiatu poznanskiego z przodu o wymiarach 70x46
mm.

Koszulki typu t-shift, typu - finna PROMO STARS,
Standard 21130, nr 47-popiel, 100% bawelny
:pólczesanej,waga 140g/m2wykonczenie standardowe,
lrozmS, M, L, XL z jednokolorowym nadrukiem logo

owiatu z rzodu o .arach 70x46 mm.

Krawaty typu finna: SUNSET SUITS, 10
jasnoniebieskich
i 5 granatowo-brazowych,100% poliester, zapakowane
w kartonowe, granatowe pudelko z nadrukiem logo,
powiatu poznanskiego w kolorze stalowym, wedlug:
zalaczonegowzoru.
Apaszki, cieniowane gawroszki, typu - finna: Jedwabny'
Swiat Milanówka, 100% jedwab, kolor: czerwony,
granatowy, stalowy i bezowy, zapakowane w
granatowe, kartonowe pudelka z nadrukiem logo
owiatu poznanskiego na w kolorze stalowym.

Koszulki typu polo, typu - finna PROMO STARS, Sea
42191, nr 46 -blekit, 95% bawelny,5% spandexu,waga
21Og/m2, rozm XS, S, M, L z jednokolorowym
nadrukiem logo powiatu poznanskiego
z przodu o wymiarach 70x46 mm.
Koszulki typu polo, typu - finna PROMO STARS,
Comer 42410, nr 74 -bez, 55% bawelny, 45% poliestru,
waga 230g/m2,rozm M, L, XL z jednokolorowym
nadrukiem logo powiatu poznanskiego z przodu o

miarach 70x46 mm.
Czapki z daszkiem, typu - finna PROMO STARS,
Classic, nr 38 - bez, 65% bawelny i 35% poliestru
z jednokolorowym nadrukiem logo powiatu

oznanskiego z przodu.
ZALACZNIK NR 4 -CZESC IV

Torba foliowa, reklamowa biala, wymiary: 395x450
mm, z nadrukiem logo powiatu poznanskiego wedlug
zalaczonego wzoru o wymiarach 200x135 mm oraz
napisem "www.powiat.poznan.pl" na tej samej
stronie.
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Torba, aktówka, z materialu impregnowanego klasy
poliester, wym. 400x300x70 mm, zamykanana zamek
blyskawiczny, raczka i pasek na ramie. Wewnatrz
kieszonka na zamek blyskawiczny z miejscami na 4
olówki. Jednokolorowy nadruk logo powiatu
poznanskiego o wymiarach 60x40 mm oraz napis
i"www.powiat.poznan.pl" na tej samejstronie.
Cukierki "Krówki" w bialych papierkach, z niebiesk
koncówka, z logo powiatu poznanskiego, wedlug
zalaczonegowzoru.
Memoclip plastikowy okragly z wezykiem
zakonczonym klipsem, w kolorze czerwonym z
nadrukowanym czarnym logo powiatu poznanskiego,
wedlu zalaczone o wzoru.
Parasole, srednica 106cm, automat, drewniana raczka,
kolor - czarny z nadrukowanym logo powiatu
poznanskiego w kolorze bialym o wymiarach 75x50
imm.
Bloczki karteczek - kwadrat z nadrukiem logo
powiatu poznanskiego z jednej strony i napisem
"www. owiat. oznan. l" z drugie. stron.
Daszki kartonowe na gumce z nadrukowanym
kolorowym logo powiatu poznanskiego, podklad
zólty.
Metalowe, okragle etui na 12 plyt CD zamykane na
zamek, srednica 15cm z nadrukowanym logo powiatu
poznanskiego, wedlug zalaczonegowzoru.
Torba papierowa ciemnozielona, uchwyt sznurkowy
przewlekany, ciemnozielony,usztywnianedno torby, z
nadrukiem logo powiatu poznanskiego z dwóch stron,
rozmiar: 240 x 200 x 90 mm (wys. x szef. x gl.), papier
kreda laminowanymatowy,200 g/m2.
Torba bawelniana z krótkimi uchwytami, kolor jasny
bez, z 3 kolorowym nadrukiem logo powiatu
poznanskiego oraz napisem "www.powiat.poznan.pl"
na tej samej stronie,
380 x 420 mm (szer.x wys.).
Zestaw - linijka w kolorze niebieskimz umocowanymi
na niej dwoma czerwonymi olówkami, gumka i
temperówka, z nadrukowanym bialym logo powiatu
poznanskiego na mocowaniu olówków, typu - firma
LIDER-ProduktyReklamoweart. 005293.
Breloki plastikowe, czarne z plaska dioda LED, z
nadrukowanym logo powiatu poznanskiego, typu -!
fmna LIDER-ProduktyReklamoweart. 004484.
Piórnik dzieciecy HAPPY DAYS, piórnik w kolorze
granatowym z pomaranczowymi wykonczeniami
i pomaranczowym zamkiem, z nadrukowanym logo
powiatu poznanskiego w jasnoblekitnym kolorze,
typu -fmna LIDER-Prod~ Reklamoweart. 004948.
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Clipboard biurowy bez okladki z klipsem
przytrzymujacym papier, kolor szary, format A4,
z wycieniowanym logo powiatu poznanskiego na
srodku podkladki owym. 14,5 x 10 cm w kolorze
grafit()wym.

150



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
.. ...............................................

/ miejscowosc i data/

OFERTA

ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509Poznan

Odpowiadajacna zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniuprowadzonymw trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawe gadzetów promocyjnych z logo Powiatu
Poznanskiego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oferujemy wykonanie i dostawe
gadzetówbedacychprzedmiotemzamówieniaza cene:

CENA CZESC I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

cena.. zl, slownie... zl,
plus podatek VAT.. %, tj.. zl,

cena brutto ... .zl,
slownie zl

zgodnie ze szczególowakalkulacja stanowiaca zalacznik do niniejszego formularza

L Dostawy realizowac bedziemy sukcesywnieprzez okres 12 miesiecy od daty podpisania
umowy.

2. Oswiadczamy,ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte;

3. Oswiadczamy,ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniuokreslone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pózno zm.);

4. Oswiadczamy,ze uwazamysie za zwiazanychniniejszaofertana czaswskazanyw SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemysie do zawarcia umowy w
miejscu i terminiewskazanymprzez zamawiajacego.
6. 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 przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniunieuczciwejkonkurencjii jako takie nie mogabyc ogólnieudostepnione.
8. Integralnaczescoferty stanowianastepujacedokumenty:**

1/ .. ...............................................
2/.. ................................................
3/.. ...............................................

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

/upelnomocnieniprzedstawicieleoferenta!

Uwaga:
** Jezeli dolaczanesa odpisy dokumentówlub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez
Wykonawce za zgodnosc z oryginalem



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
.. ...............................................

/ miejscowosc i data/

OFERTA

ZARZAD POWIATU PO ZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniuprowadzonymw trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawe gadzetów promocyjnych z logo Powiatu
Poznanskiego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oferujemy wykonanie i dostawe
gadzetówbedacychprzedmiotemzamówieniaza cene:

CENACZESCn PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA

cena... zl, slownie... zl,
plus podatek VAT... %, tj... zl,

cena brutto .zl,
slownie zl

zgodnie ze szczególowakalkulacja stanowiaca zalacznik do niniejszego formularza

1. Dostawy realizowac bedziemy sukcesywnieprzez okres 12 miesiecy od daty podpisania
umowy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte;

3. Oswiadczamy,ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniuokreslone wart. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19,poz. 177 z
pózno zm.);

4. Oswiadczamy,ze uwazamysie za zwiazanychniniejszaofertana czaswskazanyw SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemysie do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanymprzez zamawiajacego.
6. 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 przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniunieuczciwejkonkurencjii jako takie nie moga byc ogólnieudostepnione.
8. Integralnaczesc oferty stanowianastepujacedokumenty:**

II .. ."............................................
2/.. ................................................
31... .............

., .........................................

lupelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone

przez Wykonawce za zgodnosc z oryginalem



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
.. ...............................................
/ miejscowosc i data/

OFERTA

ZARZADPO~ATUPOZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509Poznan

Odpowiadajacna zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniuprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawe gadzetów promocyjnych z logo Powiatu
Poznanskiego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oferujemy wykonanie i dostawe
gadzetówbedacychprzedmiotemzamówieniaza cene:

CENA CZESC ID PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

cena... zl,slownie... zl,
plus podatekVAT.. %, tj.. zl,

cenabrutto ..zl,
slownie .zl

zgodnie ze szczególowa kalkulacja stanowiaca zalacznik do niniejszego formularza

1. Dostawy realizowac bedziemy sukcesywnieprzez okres 12 miesiecy od daty podpisania
umowy.

2. Oswiadczamy,ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte;

3. Oswiadczamy,ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniuokreslone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawozamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pózno zm.);

4. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejszaofertana czaswskazanyw SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemysie do zawarcia umowy w
miejscui terminiewskazanymprzez zamawiajacego.
6. Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr donr ..............
7. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach
od... do.. stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniunieuczciwejkonkurencjiijako takienie moga byc ogólnieudostepnione.
8. Integralnaczesc oferty stanowianastepujacedokumenty:**

II .. ...............................................
2/.. ................................................
3/.. ...............................................

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

lupelnomocnieniprzedstawicieleoferenta!

Uwaga:
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone

przez Wykonawce za zgodnosc z oryginalem



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
.. ,............................
/ miejscowosc i data/

OFERTA

ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniuprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawe gadzetów promocyjnych z logo Powiatu
Poznanskiego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oferujemy wykonanie i dostawe
gadzetów bedacychprzedmiotemzamówieniaza cene:

CENA CZESC IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

cena.. zl,slownie... zl,
plus podatekVAT... %, tj... zl,

cenabrutto zl,
slownie ...zl

zgodnie ze szczególowakalkulacja stanowiaca zalacznik do niniejszego formularza

1. Dostawy realizowac bedziemy sukcesywnieprzez okres 12 miesiecy od daty podpisania
umowy.

2. Oswiadczamy,ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte;

3. Oswiadczamy,ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawozamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19,poz. 177 z
pózno zm.);

4. Oswiadczamy,ze uwazamysie za zwiazanychniniejszaofertana czas wskazanyw SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemysie do zawarcia umowy w
miejscu i terminiewskazanymprzez zamawiajacego.
6. 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 przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniunieuczciwejkonkurencjii jako takie nie mogabyc ogólnieudostepnione.
8. Integralnaczesc oferty stanowianastepujacedokumenty:**

1/ .. ...............................................
2/.. ................................................
3/. . ............

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

/upelnomocnieniprzedstawicieleoferenta!

Uwaga:
** Jezeli dolaczanesa odpisydokumentówlub ich kopie, to musza byc oneposwiadczone

przez Wykonawceza zgodnoscz oryginalem



WYKAZ ZAMÓWIEN ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA W CIAGU
OSTATNICH 3-LAT ODPOWIADAJACYCH CHARAKTEROWI NINIEJSZEGO

ZAMÓWIENIA I O PORÓWNYWALNEJ WARTOSCI

Nazwa i adres Wykonawcy .., ...............
.........................................................................................................................................

Do niniejszego zestawienia oferent zobowiazany jest dolaczyc dokumenty potwierdzajace,
ze zamówienia wyszczególnione powyzej zostaly zrealizowane z nalezyta starannoscia
(minimum 2 dokumenty)

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

/Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy/

Lp. Rodzaj i zakres Calkowita Termin Nazwa zamawiajacego
ZamÓWIenIa wartosc realizacji



pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE

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

WYKONANIE I DOSTAWE GADZETÓW PROMOCYJNYCH
Z LOGO POWIATU POZNANSKIEGO

Oswiadczam ze:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladaja obowiazekposiadaniatakich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenieoraz potencjal techniczny,a takze dysponuja
osobami zdolnymido wykonaniazamówienia;

3) znajdujesie w sytuacjiekonomiczneji finansowejzapewniajacejwykonaniezamówienia;

4) nie podlegamwykluczeniuz postepowaniao udzieleniezamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wYklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili
szkode niewykonujac 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 urzedujacegoczlonka organuzarzadzajacegoprawomocnie skazano
za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzyscimajatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialnoscipodmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod grozbakary;

10) wykonawców,którzy nie spelniajawarunkówudzialu w postepowaniu,o których mowa w
art. 22 ust. 1pkt 1-3.

2. Z postepowaniao udzielenie zamówieniawykluczasie równiezwykonawców,którzy:
1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub

poslugiwali sie w celu sporzadzeniaoferty osobami uczestniczacymiw dokonywaniutych
czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowychplanów zagospodarowaniaprzestrzennego,
jezeli przedmiotempostepowaniao udzieleniezamówieniasa praceprojektowewynikajace
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorów;

2) zlozylinieprawdziweinformacjemajacewplywna wynikprowadzonegopostepowania;
3) nie zlozyli oswiadczeniao spelnianiuwarunkówudzialuw postepowaniu lub dokumentów

potwierdzajacychspelnianietych warunków;
4) nie wniesli wadium, w tym równiezna przedluzonyokres zwiazaniaoferta, lub nie zgodzili

sie na przedluzenieokresu zwiazaniaoferta.

. ,..
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)



UMOWA -PROJEKT

Zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiedzy:
Powiatem Poznanskim reprezentowanym przez Zarzad
Jackowskiego 18 w imieniu którego dzialaja:
1. Pan Jan Grabkowski - Starosta Poznanski
2. Pan Tomasz Lubinski -Wicestarosta

zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym
a

z siedziba w Poznaniu ul.

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Dostawcy w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19 poz. 177z póznozm.).

§ 1
1.Dostawca zobowiazuje sie dostarczac sukcesywnie dla potrzeb Zamawiajacego gadzety
promocyjne z logo Powiatu Poznanskiego. Szczególowy opis gadzetów promocyjnych zawarty
zostala w zalacznikunr 1,2,3,4 do niniejszejumowy.
2. Dostawy beda realizowane w terminie 7 dni na podstawie zamówienia doreczonego Dostawcy
faxem przez Wydzial Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w
Poznaniu.

§2
Umowa zostala zawarta na okres 12 miesiecy od dnia do dnia.

§ 3
1. Wartosc przedmiotu umowy wynosi:
w tym podatek VAT 22%.
2. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji objetych dostawa zostaly okreslone w zalacznikach, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
3.Strony w trakcie trwania niniejszej umowy wykluczaja mozliwosc zmiany ceny towarów
bedacych przedmiotem zamówienia.

zl brutto (slownie: )

§4
Koszty transportu i ubezpieczenia towaru i srodków transportu na czas transportu obciazaja
Dostawce.

§ 5
1.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosc platnicza, gwarantujaca terminowe regulowanie
wynagrodzenia Dostawcy.
2.Zamawiajacy bedzie regulowal naleznosci za kazdy miesiac zrealizowanych dostaw w terminie 14
dni od dnia otrzymania faktury.
3.Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu bankowego na konto Dostawcy:

"""" , ...

4.W przypadku opóznienia platnosci Dostawcy przysluguja ustawowe odsetki.

§6
Strony ustalaja nastepujace kary umowne:
1.W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajacemu
przysluguje kara umowna w wysokosci 0,2 % wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki.
2.W przypadku powstania szkody przewyzszajacej wartosc kary umownej Zamawiajacy ma prawo
zadac odszkodowania do pelnej wartosci poniesionej szkody.



3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dostawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

§7
W sprawachnie uregulowanychniniejszaumowamaja zastosowanieodpowiednieprzepisy kodeksu
cywilnegooraz ustawy Prawozamówienpublicznych.

§ 8
Wszelkie spory mogace wyniknacna tle niniejszejumowyrozstrzygacbedzie sad wlasciwydla
siedzibyZamawiajacego.

§9
Umowe sporzadzonow trzechjednobrzmiacychegzemplarzach,dwóch dla Zamawiajacego,jednym
dla Dostawcy.

ZAMAWIAJACY DOSTAWCA


