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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl/376.html

Warszawa: Kompleksowa organizacja kampanii informacyjnej, opartej na
organizacji dwóch wystaw - II części, nr sprawy 71/ZP/14
Numer ogłoszenia: 148293 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mon.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja kampanii informacyjnej,
opartej na organizacji dwóch wystaw - II części, nr sprawy 71/ZP/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa
polegająca na kompleksowej organizacji kampanii informacyjnej, która oparta będzie na organizacji dwóch
wystaw o roboczych tytułach. Część I - wystawa plenerowa Zawsze obecni, część II - wystawa multimedialna
Afganistan - polski żołnierz w służbie pokoju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.80.00.00-2, 79.82.20.00-2,
92.31.20.00-1, 60.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
zwanej dalej ustawą oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia: część I - wystawa plenerowa Zawsze obecni: Wykonawca musi
wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 (dwie) wystawy, które
miały charakter plenerowy i których wartość wynosiła przynajmniej 20.000,00 zł (słownie złotych:
dwadzieścia tysięcy 00/100) każda. część II - wystawa multimedialna Afganistan - polski żołnierz w
służbie pokoju: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał
przynajmniej 2 (dwie) wystawy, które miały charakter multimedialny i których wartość wynosiła
przynajmniej 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) każda. Ocena spełniania
ww. warunku udziału w postępowaniu, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w
oparciu o informacje zawarte w: oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ; 2wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem upływu
terminu składania ofert, 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 (pod pojęciem główne usługi Zamawiający rozumie usługi spełniające wymagania
określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ: a) dowodami, o
których mowa powyżej są: - poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej, b) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w lit. a). Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż
ww. warunek Wykonawca spełnił. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego
wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie ww. warunku i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
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mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.), składając odrębne oferty, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.
Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za
odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
zwanej dalej ustawą oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: część I - wystawa plenerowa Zawsze
obecni: Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować co najmniej 1
osobą, która w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, zorganizowała
co najmniej 2 (dwie) wystawy, które miały charakter plenerowy i których wartość wynosiła przynajmniej
20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) każda. część II - wystawa multimedialna
Afganistan - polski żołnierz w służbie pokoju: Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia
będzie dysponować co najmniej 1 osobą, która w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, zorganizowała co najmniej 2 (dwie) wystawy, które miały charakter
multimedialny i których wartość wynosiła przynajmniej 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć
tysięcy 00/100) każda. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w: oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy, zgodnie ze wzorem
oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; wykazie osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrole jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr
5 do SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek
Wykonawca spełnił. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie ww. warunku i
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składając odrębne
oferty, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. Brak wykazania spełnienia
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któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 ustawy
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:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Należy poda tylko główne usługi, tj. pod pojęciem główne usługi Zamawiający rozumie usługi spełniające
wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ oraz w pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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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;
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)
Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 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: najniższa cena.
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
Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w par. 9
ust. 3 Istotnych postanowień umowy (Złącznik nr 7 do SIWZ). Nowe osoby muszą być zatwierdzone przez
Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoby te będą posiadały kwalifikacje nie niższe niż określone w ofercie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.mon.gov.pl/376.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Departament Administracyjny
Ministerstwo Obrony Narodowej al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2014
godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna al. Niepodległości 218 00-911
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Warszawa.
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: Termin realizacji zamówienia: część I - wystawa plenerowa Zawsze obecni - ekspozycja
wystawiana przez okres następujących po sobie 14 dni. Co najmniej 7 dni ekspozycji musi przypadać na okres
od 13 sierpnia 2014 roku do 19 sierpnia 2014 roku, część II - wystawa multimedialna Afganistan - polski żołnierz
w służbie pokoju - ekspozycja wystawiana w każdym z miast Warszawa, Kraków, Wrocław przez okres
następujących po sobie 14 dni. Zakończenie ekspozycji musi nastąpić do 28 lutego 2015 roku.
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wystawa plenerowa Zawsze obecni....
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.80.00.00-2, 79.82.20.00-2,
92.31.20.00-1, 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wystawa multimedialna Afganistan - polski żołnierz w służbie pokoju.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.80.00.00-2, 79.82.20.00-2,
92.31.20.00-1, 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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