MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
dnia 13 października 2009 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniŜej 133 000 euro
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Administracyjny, 00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218, ogłasza
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu i dostawie materiałów wydawniczych – ogólny
folder o Wojsku Polskim, nr sprawy: 55/ZP/09.
Całkowity nakład – 10.000 egz., w tym: 7.000 szt. wersja polska, 3.000 wersja angielska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Wymagany termin realizacji: do dnia 10 grudnia 2009 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
zwanej dalej ustawą.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części
zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia,
która nie moŜe być powierzona podwykonawcom.
KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Wadium
musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 22 października 2009 roku
do godz. 11:00
SIWZ zamieszczony jest na stronie internetowej: www.bip.mon.gov.pl/86.html
SIWZ moŜna równieŜ bezpłatnie odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 9.00 – 14.00.
Potwierdzenie pobrania SIWZ moŜna przesłać faksem, nr: 22 / 684 06 42.
Oferty naleŜy składać w Kancelarii Jawnej nr 6, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2009 r. o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22 października 2009 r. o godz. 12.00.
Termin związania ofertą: 30 dni.
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił.
3. Niespełnienie chociaŜby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika (spośród siebie) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Pani Małgorzata Kucharska, nr tel.: 22 / 684 00 86, 22 / 684 00
08, w godz. 9.00 – 14.00, adres e-mail: mkucharska@mon.gov.pl.
Dnia 13 października 2009 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 177135 – 2009.
Nr sprawy: 55/ZP/09

