
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia 

 

Szczecin: Opracowanie tłumaczenia tekstów źródłowych na tablice oraz 

zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do biura projektu LIFEDrawaPL w 

Złocieńcu 8 szt. tablic informacyjnych o projekcie oraz 7 szt. tablic informacyjno-

edukacyjnych, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego 

LIFE+ oraz oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie (NFOŚiGW) 

Numer ogłoszenia: 213336 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie , ul. 

Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4305200, faks 91 

4305229. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie tłumaczenia 

tekstów źródłowych na tablice oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do biura 

projektu LIFEDrawaPL w Złocieńcu 8 szt. tablic informacyjnych o projekcie oraz 7 szt. tablic 

informacyjno-edukacyjnych, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego 

LIFE+ oraz oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie (NFOŚiGW). 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia obejmuje: a) opracowanie tłumaczenia tekstu źródłowego na tablice 

informacyjne oraz tekstów źródłowych na tablice informacyjno-edukacyjne, b) opracowanie 

projektu tablicy informacyjnej i projektów tablic informacyjno-edukacyjnych o projekcie na 

podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, c)wykonanie oraz dostarczenie 

do Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu 8 szt. tablic informacyjnych i 7 szt. tablic 

informacyjno-edukacyjnych o projekcie bez stelaży z mocowaniem umożliwiającym 

przytwierdzenie do elementów betonowych (np. ściany) bądź drewnianych /np. ogrodzenia/. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do siwz.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2. 

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: 

29.09.2015. 

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 oświadczenie wykonawcy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - załączniki nr 1, 2. 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty 

niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są 

uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, 

uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być złożone 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz. 

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 - 90 

 2 - Gawrancja na odpornosć tablic na czynniki fizyczne - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

na zasadach określonych w załączniku nr 6 do siwz - wzorze umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin. 

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

ofert: 27.08.2015 godzina 11:30, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin. 

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: LIFE13 NAT/PL/000009: Active protection of water-crowfoots 

habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna 

ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy 

w Polsce/, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW.. 

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 

 


