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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185166-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Krasnobród: Usługi reklamowe
2014/S 105-185166

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3-go Maja 36
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3-go Maja 36 22-440 Krasnobród
Osoba do kontaktów: Sylwester Lizut
22-440 Krasnobród
POLSKA
Tel.:  +48 846607691
E-mail: slizut@krasnobrod.pl
Faks:  +48 846607692
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.krasnobrod.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi promocyjnej projektu pt. "Współpraca gminy Krasnobród, Solec Zdrój i Rymanów w zakresie
rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4. Promocja i Współpraca.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185166-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:slizut@krasnobrod.pl
http://www.krasnobrod.pl
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II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Krasnobród.
Kod NUTS PL,PL312

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi promocyjnej projektu pt: Współpraca gminy Krasnobród,
Solec Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie
1.4. Promocja i Współpraca, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest emisja 30 sekundowego spotu reklamowego,
znajdującego się w posiadaniu Gminy Krasnobród i do którego prawa autorskie posiada Gmina Krasnobród.
Spot reklamowy dotyczy promocji 3 gmin uzdrowiskowych i dotyczy prezentacji walorów turystycznych,
zdrowotnych oraz uzdrowiskowych rozwijanych w 3 gminach w ramach projektu pod nazwą: „Współpraca
gminy Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych”.
Spot reklamowy zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, który uzyska zamówienie publiczne
na emisję spotu w telewizji. Wykonawca usługi zobowiązany będzie do pobrania od Zamawiającego spotu
reklamowego oraz przekazanie przedmiotowego spotu do mediów. Opracowany spot w pełni spełnia wymogi
techniczne emisji wymagane przez telewizję.
Spot jest wykonany w formacie MPEG-2 I-only, 60Mbps, 25fps, 1920 x 1080 – interlace, audio a12.wav (stereo),
a34.wav (Dolby E), 48kHz, 32 bit.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79341000, 79341400

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia
Emisja 30-sekundowego spotu reklamowego w telewizji w kanale emitowanym w systemie otwartym
(niekodowanym) na obszarze całej Polski.
Emisja 30-sekundowego spotu telewizyjnego będzie prowadzona przez 7 kolejnych dni w
ogólnopolskim programie telewizyjnym emitowanym w systemie naziemnym otwartym (nie kodowanym),
którego udział w rynku przekracza 7% .
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Każdego dnia spot winien być wyemitowany 7-krotnie, jednokrotnie w każdym z poniższych okresów
czasowych:
godz. 6.00 – 9.00
godz. 9.00 - 12.00
godz. 12.00 – 15.00
godz. 15.00 – 18.00
godz. 18.00 – 21.00
godz. 21.00 – 24.00
godz. 24.00 – 27.00
W przypadku braku możliwości emisji spotu w jednym lub więcej z 3-godzinnych okresów czasowych, możliwa
jest emisja spotu w tym samym dniu i tym samym okresie czasowym w innym programie ogólnopolskim
spełniającym warunki określone w zamówieniu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 230 626,24 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pózn. zm.5). Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w
Krasnobrodzie Nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 rachunek pomocniczy depozyt.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki płatnicze zostały określone w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wzór
formularza umowy. Płatność za wykonaną usługę będzie jednorazowa na podstawie jednej faktury. Termin
płatności wynosi 14 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 1 usługę związaną
z emisją spotu reklamowego lub usługę związaną z prowadzeniem akcji z zakresu promocji lub marketingu.
Wartość zrealizowanej usługi musi wynosić co najmniej 100 000 PLN brutto. Ocena spełniania warunku
zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
Informacja o oıwiadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art . 24 ust . 1
ustawy prawo zamówień publicznych:
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, 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, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
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 ofert
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości wykonawcy zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
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także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem.
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 4.lista podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RGGKiI 271.12.2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.7.2014 - 07:35

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą



Dz.U./S S105
03/06/2014
185166-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/6

03/06/2014 S105
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/6

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.7.2014 - 07:45
Miejscowość:
Krasnobród, ul. 3 Maja 36.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej 2007 - 2013. Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4. Promocja i Współpraca.

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.5.2014


