
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 163367-2013 z dnia 2013-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno - 

promocyjnych. Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze... 

Termin składania ofert: 2013-09-09  

 

Opole: Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych 

Numer ogłoszenia: 199007 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 163367 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

Stalingradu 66, 45-512 Opole, woj. opolskie, tel. 77 45 26 230, faks 77 45 26 231. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i wykonanie 

materiałów informacyjno - promocyjnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i 

wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych. Zamówienie prowadzone jest w 

ramach projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski i ma na celu przybliżenie mieszkańcom 

województwa opolskiego rezultatów ww. projektu oraz przekazania informacji na temat 

obszarów Natura 2000 w nim objętych. I.Zakres zamówienia:1. Opracowanie projektów 

graficznych materiałów informacyjno - promocyjnych wraz z przeniesieniem praw autorskich 

na Zamawiającego. 2. Obróbka graficzna tekstów, zdjęć, rysunków, map i logotypów 

dostarczonych przez Zamawiającego. 3. Wykonanie ww. materiałów - wydruk oraz łamanie i 

skład broszury, tłoczenie płyt DVD.4. Złożenie materiałów w zestawy. 5. Dostarczenie 

gotowych materiałów Zamawiającemu zgodnie z opisem z pkt IV. II. Warunki realizacji i 

odbioru przedmiotu zamówienia: 1. Materiały przekazane Zamawiającemu muszą być 

pełnowartościowe. 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy: tekstów, 

zdjęć, rysunków, map, logotypów, niezbędnych do realizacji zamówienia nie później niż 3 dni 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=163367&rok=2013-08-16


po podpisaniu umowy; na nośniku elektronicznym. Zamawiający dysponuje prawami 

autorskimi do przekazywanych materiałów. 3. W ramach opracowania zamówienia, 

Zamawiający przewiduje co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z Wykonawcą. 4. Przed 

przystąpieniem do produkcji materiałów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ich 

ostateczne projekty wraz z próbkami (wzornikami) materiałów poligraficznych, z których 

zostaną wykonane. 5. Warunkiem przekazania do produkcji jest uzyskanie pisemnej 

akceptacji projektu graficznego materiałów informacyjno - promocyjnych od Zamawiającego 

(dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną). 6. Zamawiający udzieli 

odpowiedzi czy akceptuje projekt Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od jego 

przedłożenia. III. Wymagania dotyczące logotypów: 1. Projekty graficzne materiałów zostaną 

opatrzone logotypami zgodnie z wzorami zamieszczonymi poniżej oraz następującymi 

dokumentami: a. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - dostępne na stronie internetowej: 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents;/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver_2_

0_korekta_bez_trybu.pdf b. Załącznika 1 Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków 

oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ - dostępne na stronie 

internetowej 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf IV. 

Dostawa materiałów: 1. Wykonawca dostarczy zamówione materiały na adres: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole. 2. 

Wykonawca zapewni transport, wyładunek i złożenie materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego (adres jak wyżej). 3. Za szkody powstałe w trakcie transportu oraz 

wyładunku materiałów odpowiada Wykonawca. 4. Zamówione materiały należy dostarczyć w 

opakowaniach zbiorczych. Na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację o 

liczbie sztuk wewnątrz. V. Szczegółowy opis materiałów: Materiały zostaną opracowane i 

wyprodukowane w formie zestawu. Każdy zestaw składać będzie się z: broszury 

informacyjnej, płyty DVD. Łączny nakład: 1000 szt. zestawów. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 79.80.00.00-2, 79.82.30.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji 

projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 



IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 HELDRUK Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork, kraj/woj. 

pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11376,83 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 6570,00 

 Oferta z najniższą ceną: 6570,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22062,58 

 Waluta: PLN. 

 
 


