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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90769-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Tuczępy: Usługi w zakresie promocji
2014/S 054-090769
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
Osoba do kontaktów: Monika Chrabąszcz
28-142 Tuczępy
POLSKA
Tel.: +48 158642251
E-mail: zgok.jrp@wp.pl
Faks: +48 158642251
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgok.ornet.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego 100 % udziałów stanowi własność Gmin

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Kontrakt 05 - Promocja podczas realizacji Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi
w Rzędowie gmina Tuczępy” – zamówienie uzupełniające nr 1.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zamówienia uzupełniającego nie objętego
zamówieniem podstawowym a polegająca na wydruku broszury informacyjnej o Projekcie dla mieszkańców
gmin uczestniczących w projekcie według projektu graficznego opracowanego przez Zamawiającego o
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parametrach: format A5, papier kredowy 200 gr, druk w pełnym kolorze, laminowana, 2 strony – 5 000
egzemplarzy.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200, 39294100, 79341000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 500 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki z art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych Podstawa
prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), który stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w
przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające dla wykonawcy zamówienia podstawowego: UNIA
Sp. z o.o. ul. Ceglarska 14/10, 30-362 Kraków. Uzasadnienie: Usługa pod nazwą: Promocja podczas realizacji
Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”została
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.4.2012 r. – Kontrakt 05 (ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 2012/S 81-132474 z dnia 26.4.2012r.). Wartość
zamówienia podstawowego netto : 144 000,00 PLN, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających
została ustalona do kwoty 72 000,00 PLN. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia netto: 1 100,00
PLN. Zamawiający nie udzielił dotychczas wykonawcy zamówienia podstawowego żadnych zamówień
uzupełniających. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 2012/S 20-032515 z dnia 31.1.2012 r.: VI.3) Informacje
dodatkowe – „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. ”Przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, polega na wydruku broszury
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informacyjnej o Projekcie dla mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie według projektu graficznego
opracowanego przez Zamawiającego o parametrach: format A5, papier kredowy 200 gr, druk w pełnym
kolorze,laminowana, 2 strony – 5 000 egzemplarzy.
IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZGOK.JRP.P/1/14

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 43-072255 z dnia 1.3.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.3.2014
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
UNIA Sp. z o.o.
ul. Ceglarska 14/10
30-362 Kraków
POLSKA
E-mail: biuro@uniamarketing.pl
Tel.: +48 122637007
Adres internetowy: http://www.uniamarketing.pl
Faks: +48 122637007

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 100 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 500 PLN
Bez VAT

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn.: "Kompleksowy system
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" uzyskał dofinansowanie z Funduszu
Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II
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Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 –
2013 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 01.03.2013 r.
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.3.2014
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