Warszawa: Opracowanie i przygotowanie publikacji do druku,
ZP_12_2012
Numer ogłoszenia: 103105 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , ul. Stefana Banacha 2, 00-909
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.
•

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.wceo.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Opracowanie i przygotowanie publikacji
do druku, ZP_12_2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: I. Przedmiot zamówienia
obejmuje usług w zakresie opracowania i przygotowania publikacji do druku, szczegółowo opisan
w zał czniku nr 7 do SIWZ - projekcie umowy oraz w zał czniku nr 1 - formularzu cenowym. II.
Zakres usług 1. Redakcja j zykowa a) Weryfikacja logiczna i tre ciowa tekstu, b) Stylistyczna
korekta tekstu, c) Poprawienie bł dów ortograficznych i interpunkcyjnych, gramatycznych i
stylistycznych, d) Korekta i adiustacja elektroniczna wykonana przy u yciu narz dzia led zmiany
w edytorze Word (wszystkie naniesione poprawki do akceptacji Zamawiaj cego) 2. Dwie korekty
tekstu. a) Sprawdzenie tekstu pod wzgl dem poprawno ci j zykowej, b) Poprawienie bł dów
ortograficznych i interpunkcyjnych, c) Zwrócenie uwagi na typografi tekstu, na jego układ,
stosowane czcionki. 3. Wykonanie projektu graficznego wn trza publikacji. 4. Dobór czcionek. 5.

Projekt graficzny okładki. 6. Obróbka zdj

, grafiki, tabel, wykresów, 7. Opracowanie typograficzne,

graficzne, skład i przygotowanie do druku a) Zastosowanie wytycznych odno nie logotypów oraz
sposobu oznakowania publikacji b) Zastosowanie powszechnie dost pnych czcionek (fontów), które
wchodz w skład pakietu standardowego czcionek i za które nie trzeba uiszcza dodatkowych
opłat, c) 3 propozycje wzorów projektu okładki do akceptacji przez Zamawiaj cego, d) 3 propozycje
realizacji graficznej wybranych stron do akceptacji przez Zamawiaj cego, e) 2 propozycje stron
widz cych zawieraj cych materiały graficzne i tekstowe dotycz ce wybranego projektu, z
uwzgl dnieniem zasad uło enia zdj

na stronie, numeracji stron i wyró nienia graficznego

wa nych tre ci, sentencji itp. do akceptacji przez Zamawiaj cego 8. Wprowadzenie poprawek
merytorycznych 9. Naniesienie 2 korekt technicznych (1-sza po składzie; 2-ga po sprawdzeniu
wydruków roboczych). 10. Przygotowanie do druku 11. Zamówienie obejmuje opracowanie i
przygotowanie do druku ksi

ek, albumów, broszur, materiałów informacyjnych, promocyjnych,

kalendarzy, odnosz cych si do nast puj cych obszarów tematycznych: a) Historii i historii
wojskowo ci, b) Techniki wojskowej, c) Prawa, d) Metodyki nauczania, e) Politologii. 12. Przedmiot
zamówienia realizowany b dzie przy u yciu programu Microsoft Word (wyj ciowe pliki tekstowe do
redakcji i pierwszej korekty) i Adobe InDesign CS 3 lub CS 5 (pliki do drugiej korekty) oraz za
pomoc programów do składu Adobe InDesign CS 3 lub CS 5 i programów graficznych Adobe
Photoshop CS 3 lub CS 5, Corel X3, Adobe Ilustrator CS 3 lub CS5. Opis przedmiotu zamówienia
według Wspólnego Słownika Zamówie : - CPV: 79822000-2 usługi składu - CPV: 79822500-7
usługi projektów graficznych - CPV: 79821100-6 usługi korektorskie.
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniaj cych: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7, 79.82.11.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza si zło enie oferty cz

ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zło enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nakładaj obowi zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu, o których mowa w art.
22 ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ)

•

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu, o których mowa w
art. 22 ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ); b) wykaz wykonanych, co najmniej: dwóch
usług redakcji i korekty o warto ci ka dej wykazanej usługi co najmniej 20.000 złotych
brutto; i dwóch usług z zakresu opracowania typograficznego, graficznego, składu i
przygotowania do druku o warto ci ka dej wykazanej usługi co najmniej 50.000 zł brutto
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto ci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zał czeniem dokumentów
potwierdzaj cych, e te usługi zostały wykonane nale ycie - wykaz powinien zosta
przygotowany na formularzu okre lonym w zał czniku nr 5 do SIWZ

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu, o których mowa w art.
22 ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ)

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu, o których mowa w
art. 22 ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ); b) osób zdolnych do wykonania zamówienia,
którzy b d uczestniczy w wykonaniu zamówienia z minimum: 3 redaktorami
j zykowymi, z wykształceniem wy szym w zakresie filologii polskiej lub dziennikarstwa, z
minimum dwuletnim do wiadczeniem w pracy redaktora j zykowego; 3 korektorami, z
wykształceniem wy szym w zakresie filologii polskiej, z minimum dwuletnim
do wiadczeniem w pracy korektora; 3 operatorami składu komputerowego, z minimum
dwuletnim do wiadczeniem w pracy operatora składu komputerowego i z minimum
dwuletnim do wiadczeniem w pracy z programami Adobe InDesign CS 3 lub CS 5, 3
grafikami komputerowymi, z minimum dwuletnim do wiadczeniem w pracy grafika
komputerowego i do wiadczeniem w pracy z programami Adobe InDesign CS 3 lub CS 5
i w programach graficznych Adobe Photoshop CS 3 lub CS 5, Corel X3, Adobe Ilustrator

CS 3 lub CS5., (zał cznik nr 6 do SIWZ) wraz z informacj o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu, o których mowa w art.
22 ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w
post powaniu, nale y przedło y :
•

wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub ci głych równie
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezb dnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu, a
je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zał czeniem dokumentu
potwierdzaj cego, e te dostawy lub usługi zostały wykonane lub s

wykonywane

nale ycie
•

wykaz

osób,

które

b d

uczestniczy

szczególno ci odpowiedzialnych za

w

wykonywaniu

zamówienia,

wiadczenie usług, kontrol

w

jako ci lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,

do wiadczenia

i

wykształcenia

niezb dnych

dla

wykonania

zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj o
podstawie do dysponowania tymi osobami
•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nale y przedło y :
•

o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni

6 miesi cy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•

aktualne

za wiadczenie

wła ciwego

naczelnika

urz du

skarbowego

potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za wiadczenie,
e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty
zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
•

aktualne za wiadczenie wła ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie,

e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji
wła ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni

3 miesi ce przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj cy, e:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci - wystawiony nie wcze niej
ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo

e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji
wła ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza si mo liwo

ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi 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: najni sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre lenie warunków zmian
1. Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach okre lonych w projekcie umowy (zał cznik nr 7 do SIWZ). 2.
Zamawiaj cy, w sytuacji uzasadnionej zmian przepisów prawa, wyst pieniem okoliczno ci
niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy,
nieotrzymania przez Zamawiaj cego rodków finansowych, koniecznych do realizacji niniejszej
umowy, przewiduje mo liwo

istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy; b) zmiany terminu wykonania umowy; c) zmiany osób i podwykonawców, przy
pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; d) zmiany warunków płatno ci. 3. Zmiana
umowy, z wyj tkiem zmiany dotycz cej osób realizuj cych umow , musi by dokonana za
porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu. 4. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy z
naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału nie b d wi

ce dla adnej ze stron

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http:// www.wceo.wp.mil.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: WOJSKOWE
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60, pok 15a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub ofert:
21.05.2012 godzina 09:30, miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
kancelaria p. 313 ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by przeznaczone na
sfinansowanie cało ci lub cz

ci zamówienia: nie

