
Ogłoszenie nr 510190762-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16
pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535517-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32059057700000, ul. ul. Teofila Firlika  20, 71-637  Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914305200, e-mail dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl, faks 914305201.
Adres strony internetowej (url): http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.261.16.2019.AD.45

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa 1.000 kompletów składających się z notatnika i długopisu, na potrzeby realizacji projektu nr
POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – notes z długopisem: 1) Wymiary notesu: min. 18 x 13 cm (max. format
A5), 2) Spięcie kołowe przy długiej krawędzi notesu, 3) Liczba kartek - min. 60, 4) Gramatura kartek – min. 80 g/m2, 5) Wzór na kartkach – linia lub kratka, 6) Okładka:
gruba, kartonowa, nie barwiona, ekologiczna, z opcją zielonego wykończenia wzdłuż brzegu, przy którym zamocowana jest spirala pod warunkiem, że wykończenie nie
będzie nakładać się z nadrukiem i nie zaburzy jego czytelności i estetyki, 7) Nadruk: kolorowy na przedniej okładce, 8) Elementy nadruku: zestawienie znaków wskazane w
pkt. 4 „Zestawienie znaków i logotypów”; 9) Długopis zamocowany do notatnika za pomocą kolorystycznie pasującej gumki – tasiemki; 10) Długopis z mechanizmem
włączającym, obudowa kartonowa niebarwiona, z plastikowymi elementami kolorystycznie pasującymi do notesu, średnica obudowy min. 5 mm, max. 10 mm, kolor wkładu
– niebeski lub czarny, wydajność wkładu: min. 1.500 m, grubość końcówki – min. 0,7 mm, max. 1 mm, możliwość wymiany wkładu. Projekt i wykonanie. 1) Oznakowanie
artykułów musi być wykonane techniką dostosowaną do właściwego tworzywa (nadruk, grawerowanie, wypalanie, etc.), z którego będzie wykonany dany artykuł.
Oznakowanie musi być trwałe, odporne na ścieranie i blaknięcie, wyraźne i czytelne. 2) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z dobraną przez siebie dowolną
metodą znakowania (np. sitodruk, grawer, etc.), zapewniającą trwałość i czytelność oznakowania przez min. 2 lata. 3) Projekt nadruku na przedmiocie zamówienia leży po
stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający udostępnia Wykonawcy, na swojej stronie internetowej, logotypy: Unia Europejska Fundusz Spójności, Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, „Księgę identyfikacji wizualnej znaku
marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020”, oraz „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji”. Szczegółowe umiejscowienie elementów nadruku zostanie ustalone na etapie tworzenia projektu nadruku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

Dodatkowe kody CPV: 30192000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6214.09
Waluta PLN

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/0fb8e023-3ac0-4afb-8cf4-8c382c...
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Butterflay Agnieszka Borowy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Myśliwska 8/1
Kod pocztowy: 71-662
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5020
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5020
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA
O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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