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Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej 
Górze, druk plakatów, zaproszeń i ulotek oraz materiałów z konferencji: 

 Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich 
Numer ogłoszenia: 439686 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Karkonoskie , ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 7523465, faks 075 7523465. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk przewodników po stałych 
wystawach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, druk plakatów, zaproszeń i ulotek oraz 
materiałów z konferencji: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, druk 
plakatów, zaproszeń i ulotek oraz wydawnictwa: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. 
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
14.12.2012. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



 
III.1) WADIUM 
 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 900,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 
składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) 
pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach 
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA I oddział Jelenia Góra 
nr 72 1090 1926 0000 0005 1400 0286. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - Druk 
przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 5. Za datę 
wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone 
w gwarancjach lub poręczeniach należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28 lub złożyć wraz z ofertą, przed 
upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach musi 
posiadać termin realizacji uprawnień Zamawiającego (Beneficjenta) tożsamy z terminem związania 
ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego Działu SIWZ. 9. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na 
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. 
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 5 niniejszego Działu SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w terminie 5 dni od daty dokonania wyboru jego 
oferty jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 
jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 
III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 



 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, 
jeżeli wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 zadania polegające na druku publikacji typu 
przewodnik, katalog lub album, w nakładzie minimum 500 egzemplarzy, objętości stron nie 
mniejszej niż 250 i wartości minimum 20 000,00 zł brutto (każde z zadań) 
 
III.3.3) Potencjał techniczny 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie ustanawia warunku w/w zakresie 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie ustanawia warunku w/w zakresie 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie ustanawia warunku w/w zakresie 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć: 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 
 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 
pkt III.4.2. 
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach 
wystąpienia siły wyższej. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze, ul. J. Matejki 28, 58-400 Jelenia Góra. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.11.2012 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. J. 
Matejki 28, 58-400 Jelenia Góra. 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Zadanie w zakresie określonym w pkt 2.1-5 Działu III SIWZ jest realizowane w 
ramach Projektu pn.: Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 
polska 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  
tak 
 
 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze 

/-/ Gabriela Zawiła 


