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Gdańsk: Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu druku 

i dostawie ulotek, broszur i plakatów w ramach realizowanego 

projektu Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody - kampania informacyjno-
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Numer ogłoszenia: 115967 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 

Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 523 33 73, faks 0-585523706. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.frug.ug.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

http://www.frug.ug.edu.pl/


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na zaprojektowaniu, 

wykonaniu druku i dostawie ulotek, broszur i plakatów w ramach realizowanego projektu Przyjaciele 

Bałtyckiej Przyrody - kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego 

użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza finansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na 

zaprojektowaniu, wykonaniu druku i dostawie ulotek, broszur i plakatów: A. Ulotki 1) Wykonanie 

projektu graficznego wraz z drukiem ulotki w formacie A4, łamane na format DL, druk dwustronny 

(4/4), kreda 150 g: a. Ulotka nr 1 - Bez ryb nie ma rybołówstwa - ilość 9.000 szt. b. Ulotka nr 2 - 

Pomóż fokom - ilość 15.000 szt. c. Ulotka nr 3 - Przyroda Zatoki Gdańskiej wymaga naszej uwagi - 

ilość 5.000 szt. 2) Wykonanie projektu graficznego wraz z drukiem ulotki w formacie A4, łamane do 

A5, druk dwustronny (4/4), kreda 180 g: a. Ulotka nr 5 - Dlaczego znakujemy - ilość 3.000 szt. B. 

Broszury 1. Wykonanie projektu graficznego wraz z drukiem broszury w formacie 31,5x15,5, 

składany na pół, szyte zeszytowo, druk dwustronny (4/4), karton 300g, lakierowana okładka: a. 

Mały Atlas Bałtyckich Ssaków - ilość 6.000 szt. C.Plakaty 1. Wykonanie projektu graficznego wraz z 

drukiem broszury w formacie A3, druk dwustronny (4/4), kreda min. 180 g, w formie plakatu: a. 

Plakat nr 1 - Troć - królowa Bałtyku - ilość 3.000 szt. b. Plakat nr 2 - Jaką rybę tu kupić? - ilość 

3.000 szt. 2.Wykonanie projektu graficznego wraz z drukiem plakatu w format A3, kreda błysk, 

minimum 150 gr, druk full color, druk jednostronny, technologia dowolna: a. Plakat nr 3 - Dzień 

Ryby - ilość 1.000 szt. D. Ulotka informacyjna w kształcie ryb 1. Wykonanie projektów graficznych 

oraz przygotowanie wykrojników wraz z wsadem merytorycznym 10 gatunków ryb: a. Śledź - karton 

lakierowany jednostronnie 350 g., druk dwustronny (4/4), wykonanie wykrojnika, sztancowanie 

ulotki, wysokość: 73 mm, długość: 291 mm, ilość: 3.000 szt. b. Dorsz - karton lakierowany 

jednostronnie 350 g., druk dwustronny (4/4), wykonanie wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 

130 mm, długość: 350 mm, ilość: 3.000 szt. c. Łosoś - karton lakierowany jednostronnie 350 g., 

druk dwustronny (4/4), wykonanie wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 216 mm, długość: 

599 mm, ilość: 2.500 szt. d. Troć - karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk dwustronny (4/4), 

wykonanie wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 200 mm, długość: 500 mm, ilość: 2.000 szt. 

e. Stornia - karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk dwustronny (4/4), wykonanie wykrojnika, 

sztancowanie ulotki, wysokość: 130 mm, długość: 230 mm, ilość: 3.500 szt. f. Skarp - karton 

lakierowany jednostronnie 350 g., druk dwustronny (4/4), wykonanie wykrojnika, sztancowanie 

ulotki, wysokość: 246 mm, długość: 303 mm, ilość: 3.500 szt. g. Gładzica - karton lakierowany 

jednostronnie 350 g., druk dwustronny (4/4), wykonanie wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 

140 mm, długość: 250 mm, ilość: 1.000 szt. h. Okoń - karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 



dwustronny (4/4), wykonanie wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 140 mm, długość: 315 

mm, ilość: 2.000 szt. i. Babka bycza - karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk dwustronny 

(4/4), wykonanie wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 65 mm, długość: 180 mm, ilość: 2.000 

szt. j. Szczupak - karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk dwustronny (4/4), wykonanie 

wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 130 mm, długość: 510 mm, ilość: 2.500 szt.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Oceny spełnienia w/w warunku, zamawiający dokona metoda spełnia - nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia o pełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 

3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Oceny spełnienia w/w warunku, zamawiający dokona metoda spełnia - nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia o pełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 



podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 

3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Oceny spełnienia w/w warunku, zamawiający dokona metoda spełnia - nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia o pełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 

3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Oceny spełnienia w/w warunku, zamawiający dokona metoda spełnia - nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia o pełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 

3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Oceny spełnienia w/w warunku, zamawiający dokona metoda spełnia - nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia o pełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 

3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

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 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; 

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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 70 

 2 - Termin wykonania zamówienia - 30 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.frug.ug.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

www.frug.ug.edu.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego adres: 80-952 

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a (III-piętro, pokój 311). 

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: Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach realizowanego 

projektu Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody - kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i 

zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza finansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.. 

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: nie 

 

 


