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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiającym jest: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

Tel./fax: 22 24 43 132, 22 24 43 218 

Strona internetowa http://www.msport.gov.pl/ 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych dla 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, numer referencyjny 10/dost./2012, prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów art. 10 ust. 1, w związku z art. 39 - 46 na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 

ze zm.), zwaną dalej „ustawą”. 

  

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 

 

IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

faksową lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem pkt 2.  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń  

a także zmiany lub wycofania oferty.  

3. Wykonawca i Zamawiający potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekaże oświadczenia, środki ochrony prawnej, wnioski, 

zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje drogą faksową/drogą elektroniczną oraz pisemnie, za datę 

ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony w 

terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

http://www.msport.gov.pl/
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wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po 

upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

imię i nazwisko: Maciej Szreder 

tel.: 22 24 43 134 

fax: 22 24 43 218 

e-maile: maciej.szreder@msport.gov.pl  

godziny urzędowania: 08:15 – 16:15 

 

VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

VII. PODWYKONAWCY 

Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia            

(SOPZ) stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39.29.41.00-0 (artykuły informacyjne i promocyjne) 

22.46.20.00-6 (materiały reklamowe) 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane w trzech następujących dostawach:  

1) pierwsza dostawa do dnia 21 czerwca 2012 roku, 

2) druga dostawa do dnia 7 sierpnia 2012 roku, 

mailto:maciej.szreder@msport.gov.pl
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3) trzecia dostawa do dnia 29 października 2012 roku. 

 

Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego 

przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie i składował w miejscu wyznaczonym przez pracownika Zamawiającego. 

 

III. GWARANCJA  

Okres (gwarancji) materiałów promocyjnych wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.  

 

Rozdział III  

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 

Wadium nie jest wymagane.  

Rozdział IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OFERTA ORAZ DOKUMENTY 

WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 

ust. l ustawy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie 

materiałów promocyjnych sygnowanych logiem, co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej 

100 000,00 PLN (słownie stu tysięcy złotych) brutto każda, z podaniem przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały 

wykonane należycie; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, o którym 

mowa w pkt 1 lit. c powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

 

2. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu                 

o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający 

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy). 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ, nie 

później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 

Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki 

określone w pkt 1 (w zakresie wiedzy i doświadczenia) powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 

 

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie 

uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale IV podrozdział II pkt 1 ppkt 3 niniejszej SIWZ oraz 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA   

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
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4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy 

te zostały wykonane należycie. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o wykonanych 

usługach, których ilość, wartość i zakres odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego w rozdziale IV podrozdział I pkt. 1 lit. b SIWZ Jeżeli Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 

 

2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego 

zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania 

pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 

ustawy. 

  

3. Wykonawcy zagraniczni: 

Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale IV podrozdziale II pkt 1ppkt 3) – składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych  

w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 

  

III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym:  

1) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1 ppkt 2 - 

3 składa osobno każdy z Wykonawców,  

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1 ppkt 1 składają Wykonawcy 

wspólnie,  

3) pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II składa przynajmniej jeden, 

który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie. 
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IV. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej) powinny być złożone 

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 

reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie.  

2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym 

dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na 

język polski. 

3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu.  

 

V. WYMOGI FORMALNE OFERTY 

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik 1 do SIWZ i wg Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ;  

2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 

3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, 

sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny 

podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-

e) do reprezentowania Wykonawcy; 

4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego umocowane,  

2. Zaleca się, aby: 

1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę, 

2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób 

trwały, 

3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery 

reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 

4)  osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

 

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.  
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z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie  

i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.  

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.  

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składa się: 

a. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej Specyfikacji; 

b. Dokumenty określone w podrozdziale II niniejszego Rozdziału „Wymagane dokumenty” 

2. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

oraz opisane: 

Oferta – na …………………………… 

(nazwa zamówienia) 

 

Nr 10/dost./2012  

Nie otwierać przed dniem …………..2012 r., ……………… 

 

Rozdział V  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i wynika z wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę ogólną brutto z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą 

podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i 

składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ 

z załącznikami włącznie. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat 

ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu. Cena ofertowa musi być wyrażona 

w PLN. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto za każdą pozycję przedmiotu zamówienia 

cen jednostkową brutto w złotych oraz łącznej ceny brutto w złotych za poszczególne pozycje 

asortymentu – patrz załcznik nr 5 do SWIZ (SOPZ). 

3. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści Istotnych Postanowień Umowy 

stanowiących Załącznik nr 4. do SIWZ. 

4. Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty 

zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na 

celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie.  

 

Rozdział VI  

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii 

Głównej do dnia 28 maja 2012 r., do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie 

protestu. 

 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy 

ulicy Senatorskiej 14 w dniu 28 maja 2012 r., o godzinie 10:15. 

 

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, 

a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było 

wymagane. 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych  

w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała 

dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 

3.  Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako 

upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

  

Rozdział VII  

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

I. TRYB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły „spełnia” 

– „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale IV. 

2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych lub innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę 

(zgodnie z art. 87 Ustawy).  

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, będzie podlegała odrzuceniu. 

 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 100 % 

 

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację 

zamówienia – według następującego wzoru: 

 

  najniższa cena ofertowa brutto 

C=       -------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 

     cena oferty badanej brutto 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

wykonanie materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

  

 

11 

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów tego kryterium.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.  

 

ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, 

 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

Rozdział VIII 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział IX  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi Załącznik 3 do niniejszej Specyfikacji.  

 

 

 

 

Rozdział X  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2.  Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy. 

 

Rozdział XI 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
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WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana  

w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę 

regulującą ich współpracę  
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Załącznik 1 do SIWZ 

Formularz oferty 

 

Do: 

 ...............................................................................  

 ...............................................................................  

(nazwa i adres Zamawiającego) 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, na wykonania materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

numer referencyjny: 10/dost./2012 

my niżej podpisani: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna 

ofertę) 

1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z ww. opisem  

i w sposób przez niego określony oraz w sposób określony w Istotnych postanowieniach do 

umowy.  

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________ 

zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się 

posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas 

trwania umowy jest …. (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 
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6. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: __________zł (słownie 

złotych _________________________________________________________), powiększoną o 

podatek VAT w wysokości ________ , co w wyniku daje cenę brutto ___________ zł. (słownie 

złotych ___________________________________________________________). 

Z logotypem ORLIK  

L.p. Rodzaj artykułu Ilość Cena jednostkowa 

brutto (w zł.) 

Łączna cena brutto 

 w zł (iloczyn wartości 

poszczególnych wierszy 

kolumny 3 i 4) 

1.  bidon 400   

2.  brelok 300   

300   

500   

3.  Długopis zwykły  500   

1000   

4.  eko torba 300   

5.  gwizdek kibica 500   

6.  odblaski 500   

7.  opaska frotka na głowę  500   

8.  opaska frotka na rękę  1000   

9.  piłka antystres  1500   

600   

10.  ręcznik sprasowany 200   

11.  smycz 1000   

12.  trąbka kibica 500   

13.  zegarki silikonowe  300   

 

Z logotypem Ministerstwo Sportu i Turystyki  

L.p. Rodzaj artykułu Ilość 

Cena jednostkowa 

brutto (w zł.) 

Łączna cena brutto 

 w zł (iloczyn wartości 

poszczególnych wierszy 

kolumny 3 i 4) 

1. bidon 230   

2. brelok 380   

3. długopis 3800   

4. torba 100   

5. kalendarz książkowy 300   

6. 
terminarz leżący (na 

biurko) 
100 
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7. notes konferencyjny 
1500   

1500   

8. 
samozaciskowa opaska 

odblaskowa 
1500 

  

9. piłka antystresowa  100   

10. smycz 2600   

11. teczka konferencyjna 3300   

12. zegarki silikonowe  130   

 

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w 

SWIZ.   

8. OŚWIADCZAMY, że oferowana przez nas gwarancja jest nie gorsza od określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną 

powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

a) ..................................................................................................................................................................   

 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

b) ..................................................................................................................................................................    

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)  

12. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem 

informacji zawartych na stronach ….. . 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………………. 

Telefon: ……………………………………….. 

Fax: ……………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………….. 

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie  

z następującym spisem treści: 

1) ........................................... 
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2) .......................................... 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik 2 do SIWZ 

Postępowanie znak: 10/dost./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

          pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

           

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam, że Wykonawca: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez Zamawiającego  

w SIWZ; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.               

                               

____________________________________ 

                    podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

   , dnia   .  . _______r.
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Załącznik 3 do SIWZ 

Postępowanie znak: 10/dost./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

                 pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

           

  

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

 

               

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

wykonanie materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, oświadczamy, że nie istnieją 

podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

____________________________________ 

                    podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

 

   , dnia   .  . _______r. 
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Załącznik 4 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

W dniu ……………. 2012 r. w Warszawie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, 00-082, przy ul. 

Senatorskiej 14, NIP: 526-287-36-02, REGON: 14027142, reprezentowanym przez: 

…………………………….-………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

………………… z siedzibą w ………………………………………………… 

wpisanym do ………………………… pod numerem …………………… w …………….. REGON:  

………………………….., NIP: …………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

Działającym / -i na podstawie…………………, 

którego kopia stanowi załącznik Nr 4 do Umowy 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwaną dalej 

„ustawą Pzp”, 

 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 Struktura Umowy 

Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część 

stanowią nw. załączniki: 

Załącznik Nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); 

Załącznik Nr 2: wzór Protokołu Odbioru; 

Załącznik Nr 3: ………………………………………………………………… 

Załącznik Nr 4: odpis / kopia (właściwego dokumentu rejestrowego wykonawcy)  

 

 

§  2  Przedmiot umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych 

dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 
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§ 3 Sposób i termin wykonania Umowy 

1. Strony ustalają termin wykonania Umowy na: od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2012 

roku, przy czym dostarczenie materiałów promocyjnych będzie realizowane w trzech następujących 

dostawach  

1) pierwsza dostawa do dnia 21 czerwca 2012 roku, 

2) druga dostawa do dnia 7 sierpnia 2012 roku, 

3) trzecia dostawa do dnia 29 października 2012 roku. 

2. Rodzaj i ilość materiałów promocyjnych zostały zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie, w miejsce wyznaczone przez pracownika 

Zamawiającego. 

4. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą dostarczenia całości materiałów promocyjnych do siedziby 

Zamawiającego.  

 

§ 4 Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Każdorazowa dostawa podlega akceptacji, która będzie dokonywana przez Zamawiającego na 

podstawie Protokołu Odbioru według wzoru zawartego w Załączniku Nr 2 do Umowy .  

2. Wykonawca sporządza Protokół Odbioru wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 2 do Umowy i 

dostarcza go Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem Umowy. 

Każdy z egzemplarzy Protokołu Odbioru zostanie podpisany i ostemplowany przez osoby upoważnione 

ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru nastąpi w terminie 5 dni od dnia wykonania 

dostawy lub jej części do siedziby Zamawiającego. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru: 

a) bez zastrzeżeń albo 

b) z uwagami i zastrzeżeniami. 

4. W przypadku zastrzeżeń i uwag Zamawiającego do Protokołu Odbioru, Zamawiający może w terminie 

5 dni od dnia otrzymania Protokołu Odbioru zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o złożenie pisemnych 

wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 5 

dni udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia lub usunie wady. 

5. Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie dostawy podlega ponownej 

weryfikacji przez Zamawiającego. 

6. Potwierdzeniem odbioru zamówienia i podstawą do płatności jest podpisanie protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

 

§ 5 Wartość Umowy  

Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie do łącznej 

wysokości ……………………….. PLN brutto (słownie: …………………….. złotych).  
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§ 6 Płatności 

1. Płatności będą dokonane wyłącznie w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy wskazany 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w ust. 2, po wykonaniu każdorazowej dostawy i jej odbiorze przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 4. 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego 

przelewem na n/wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy: 

Bank: …………………………………………………    

Nr konta : …………………………………………….. 

w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z 

którego wypłacane są środki. 

 

§ 7 Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania 

Umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, przy pomocy których 

wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania o 

wszelkich trudnościach, zmianach lub opóźnieniach w realizacji zadania. 

4. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały, o których mowa w SOPZ, stanowiącym Załącznik 

Nr 1 do Umowy, fabrycznie nowe, pełnowartościowe i pierwszego gatunku. 

6. Proces technologiczny związany z naniesieniem obowiązkowych elementów promocji (znaków 

graficznych) nie może naruszać ich spójności identyfikacji wizualnej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia znaków graficznych na materiałach promocyjnych zgodnie z 

SOPZ, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. 

8. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny realizacji zamówienia na każdym jego etapie. 

9. W ciągu 5 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pliki graficzne 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które tego wymagają. Konsultacje z 

Zamawiającym mogą odbywać się w trakcie tworzenia plików graficznych. Pliki graficzne powinny 

być stworzone zgodnie z SOPZ. 

10. Możliwe jest wprowadzenie zmian w stosunku do SOPZ. Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania Zamawiającego o wszelkich ewentualnych zmianach w stosunku do wkładów 

treściowych w przypadku konieczności ich zastosowania. Przed wprowadzeniem zmian, Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Ewentualne zmiany, mogą mieć jedynie 

niewielki charakter i nie mogą w sposób istotny wpływać na przedmiot zamówienia. 
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11. W ciągu 5 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę plików produkcyjnych, 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną na adres………. o akceptacji lub zgłosi 

ewentualne uwagi. 

12. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego projektów plików graficznych, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić w ciągu 2 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11, 

odpowiednie nowe projekty materiałów promocyjnych uwzględniające uwagi Zamawiającego. 

13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ostatecznej akceptacji plików graficznych po poprawkach 

przedstawionych przez Wykonawcę w ciągu 5 dni, od dnia otrzymania projektów plików graficznych, 

drogą elektroniczną na adres……… 

  

§ 8 Prawa autorskie 

1. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.), powstałych w trakcie realizacji Umowy, z chwilą dostarczenia materiałów promocyjnych składających 

się na przedmiot Umowy do Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 

na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji elektronicznej i zapisu magnetycznego, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera,  

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publiczne wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

4) rozpowszechnianie, publikowanie, wielokrotne wyświetlanie utworu zgodnie  

z przeznaczeniem pod adresami domenowymi Zamawiającego, 

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie 

publikacji papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o podobnym 

charakterze, 

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonanie, rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań utworów składających się na przedmiot Umowy oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie 

do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań składających się na przedmiot 

Umowy. Rozporządzenie prawami, określonymi w niniejszym paragrafie odnosi się także do obszaru poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest ograniczone czasowo. Zamawiający może korzystać z 

nabytych autorskich praw majątkowych także w językach obcych.  

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zapewnia, że zbywane prawa opisane w niniejszym paragrafie nie będą w chwili zbycia 

obciążone prawami osób trzecich, w szczególności, że Wykonawca nie zobowiązał się do przeniesienia tych 

praw w całości lub w części na osobę trzecią.  
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5. Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie należne na podstawie niniejszej 

Umowy pokrywa także wszelkie obecne lub przyszłe roszczenia Wykonawcy dotyczące wynagrodzenia z 

tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. Niezależnie od powyższych postanowień, na pierwsze żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej 

chwili, potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

wszelkich utworów, które powstały na podstawie Umowy i zostały przeniesione na Zamawiającego. 

Wykonawca potwierdzi przejście praw bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 9 Odszkodowanie i kary umowne 

1. W przypadku niewykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. 

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. 

3. W razie opóźnienia w wykonaniu poszczególnych komponentów zamówienia, w przypadku których 

Zamawiający określił dokładny termin ich realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 0,05 

% całkowitej wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku wszelkich szkód powstałych na materiałach promocyjnych transportowanych i 

magazynowanych przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty usunięcia 

takich szkód ponosi wyłącznie Wykonawca. Rodzaj i wartość szkód zostanie zamieszczony w 

protokole. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 15 i 16 ust. 4, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Propozycja każdej zmiany musi być zgodna z ustawą Pzp i zgłoszona nie później niż 

w terminie 7 dni przed jej planowanym wprowadzeniem. 

 

§ 11 Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy w terminie 20 dni od daty jej podpisania,  

2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia 

stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący 

sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego najpóźniej 

następnego dnia po dniu ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji, 
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5) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 

6) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia i wspólnie je uzyskali, 

7) Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1.  

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 

90 dni od dnia wymagalności, 

2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań 

finansowych wynikających z Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego 

uzasadnienia przekazanego drugiej Stronie. Z prawa odstąpienia od umowy Strony mogą skorzystać w 

terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

4. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Strony Umowy sporządzą w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac lub zadań. 

Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia 

Umowy. 

 

§12 Poufność  

1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym tajemnice 

handlowe drugiej Strony, poznane w wyniku wzajemnej współpracy. Odpowiedzialność Stron 

za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników i podwykonawców. Strony 

zobowiązują się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych  

z należytym wykonaniem Umowy. 

2. Na potrzeby niniejszej Umowy terminem „informacje poufne" określa się wszelkie informacje 

zastrzeżone przez Strony jako informacje poufne. Informacje określone przez Wykonawcę jako poufne 

muszą odpowiadać definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) lub 

innym przepisom prawa. Informacje określone przez Zamawiającego jako poufne muszą odpowiadać 

przepisom prawa.  

3. W rozumieniu niniejszej Umowy nie stanowią informacji poufnych informacje, które: 

1) są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do 

zachowania poufności przez którąkolwiek ze Stron, 

2) zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu lub korzystania  

z informacji poufnych ujawnionych przez drugą Stronę, 

3) są już znane Stronie otrzymującej informacje poufne i Strona ta nie jest zobowiązana do 

zachowania ich w poufności na podstawie innej umowy obowiązującej pomiędzy Stronami, 

4) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony 

ujawniającej informacje, 
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5) zostaną przekazane Stronie otrzymującej informacje poufne, przez osobę fizyczną lub prawną 

niebędącą stroną Umowy, zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień 

niniejszej Umowy. 

4. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w pozostałych częściach Umowa jest jawna 

i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

5. W sytuacji uzyskania przez Stronę otrzymującą informacji poufnych, Strona otrzymująca zobowiązuje 

się do: 

1) wykorzystania wszystkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, 

a tym samym do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu, 

2) zachowania w poufności wszystkich informacji poufnych, 

3) nieujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji poufnych w sposób inny niż zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy. 

6. Informacje poufne mogą zostać ujawnione: 

1) tym członkom kierownictwa, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub 

doradcom Strony otrzymującej, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się  

i wykorzystania informacji poufnych w celu realizacji Umowy, 

2) na zgodne z prawem żądanie sądów i organów administracji, w zakresie objętym tym 

żądaniem. 

7. W razie uzyskania informacji przez Stronę otrzymującą, że nastąpiło ujawnienie informacji poufnych w 

sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Strona otrzymująca zobowiązana jest do 

niezwłocznego poinformowania Strony ujawniającej o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich 

pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy ze Stroną ujawniającą na rzecz 

ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu. 

8. Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego rozdziału wiążą Strony w czasie 

obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat po jej ustaniu (wygaśnięciu, wypowiedzeniu, odstąpieniu 

lub rozwiązaniu Umowy). Jednakże w zakresie danych osobowych obowiązek zachowania poufności 

jest nieograniczony w czasie. 

 

§ 13 Roszczenia osób trzecich 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do 

utworów w ramach przedmiotu zamówienia nie będą wykonywać takich praw w stosunku do 

Zamawiającego, jego następców prawnych i ich licencjobiorców.  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego, jego następców prawnych i ich licencjobiorców narusza prawa 

własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich 

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie  

w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko 

Zamawiającemu lub klientowi Zamawiającego powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 

możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty  
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i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego, jego następców prawnych 

lub ich licencjobiorców. 

 

§ 14 Rozstrzyganie sporów 

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Językiem właściwym dla rozstrzygania sporów jest język polski. 

 

§ 15 Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotowej umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego są: 

p……………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Wykonawcy jest  

p. …………………………….  

3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 za uprzednim pisemnym 

powiadomieniem drugiej Strony. 

 

§ 16 Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające  

z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.  

2. Pisma Stron zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być wysyłane pocztą lub 

doręczone osobiście.  

3. Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie się Stron za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Za 

datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie lub faksem, jeżeli 

jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Dla Zamawiającego: 

Dla Wykonawcy: 

Adres:    …………………………… 

Telefon:  ……………………………. 

Fax:   …………………………… 

e-mail:  …………………………… 

 

Dla Wykonawcy: 

Adres:    …………………………… 

Telefon:  ……………………………. 

Fax:   …………………………… 

e-mail:  …………………………… 
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§ 17 Prawo Umowy 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 18 Język Umowy 

Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. 

 

§ 19 Postanowienia końcowe 

1.  Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach  

z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a dwa Wykonawca. 

 

 

Wykonawca 

 

 

Zamawiający 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU ……………. 

w zakresie ………………………….. 

 

I. Data: …………………. 

 

  

         Numer Umowy: …………………………………………………. 

               Nazwa i adres Wykonawcy : ……………………………………………………… 

 

II. Potwierdzam, iż dokonano odbioru Przedmiotu Umowy zakupionego w ramach Umowy  

Nr ………………………………………...  

Przedmiot Umowy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej Umowy. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

III. Kompletność wykonania*: 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**. 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

V. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………. (data) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

VI. Końcowy wynik przyjęcia*: 

1. Pozytywny 

2. Negatywny – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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__________________________    ___________________________ 

[Imię i Nazwisko       [Imię i Nazwisko  

Stanowisko osoby upoważnionej     Stanowisko osoby upoważnionej 

do podpisu w imieniu Zamawiającego]   do podpisu w imieniu Wykonawcy] 

 

 

___________________________    ___________________________ 

[Data]        [Data] 

 

 

 

 

*   - Niepotrzebne skreślić 

** - Zgodnie z umową o ile jest wymagany  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Z logotypem ORLIK  

L.p. Rodzaj 

artykułu 

Opis wymagań zamawiającego Ilość Termin dostawy  Zdjęcie poglądowe 

1.  bidon Bidon plastikowy o pojemności 500-600 ml. 

Materiał PVC 

Znakowanie: logo orlik + adres www.orlik2012.pl 

400 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

2.  brelok Brelok -  boisko do koszykówki, wykonane z 

metalu o wymiarach 8,1x3,5x0,2 cm. 

Znakowanie: grawer logo orlik + adres 

www.orlik2012.pl 

300 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

Brelok z żetonem do wózka sklepowego o 

tematyce koszykówki (zawieszka w kształcie piłki 

do koszykówki) wykonany z metalu. 

Znakowanie: grawer logo orlik + adres 

www.orlik2012.pl 

300 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

Brelok - boisko do piłki nożnej wykonane z metalu 

o wymiarach 8,1x3,5x0,2 cm. 

Znakowanie: grawer logo orlik + adres 

www.orlik2012.pl 

500 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
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3.  Długopi

s zwykły  

Długopis z piłką  - dedykowane koszykówce. 

Znakowanie: logo orlik + adres www.orlik2012.pl 

500 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

Długopis z piłką – dedykowane piłce nożnej. 

Znakowanie: logo orlik + adres www.orlik2012.pl 

1000 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

4.  eko 

torba 

Eko torba bawełniana z długimi uszami. Kolor: 

naturalny 

wymiary produktu: 42 x 38 x 0,2 cm  

Znakowanie: logo orlik + adres www.orlik2012.pl 

300 do dnia 7 sierpnia 2012 roku  

 

5.  gwizdek 

kibica 

Plastikowy gwizdek kibica w kształcie piłki.  

Znakowanie: logo orlik + adres www.orlik2012.pl 

500 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

6.  odblaski Odblaski samozaciskowe, mix kolorów.  

Znakowanie: logo orlik + adres www.orlik2012.pl 

500 do dnia 7 sierpnia 2012 roku  

http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
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7.  opaska 

frotka na 

głowę  

Kolor: biały, rozmiar standardowy, szerokość 5 

cm. 

Znakowanie: haft logo orlik + adres 

www.orlik2012.pl 

500 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

8.  opaska 

frotka na 

rękę  

Kolor: biały, rozmiar standardowy, szerokość 6,5 

cm. 

Znakowanie: haft logo orlik + adres 

www.orlik2012.pl 

1000 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

9.  piłka 

antystres  

Piłeczka antystresowa – piłka nożna. 

Wykonana z materiału sztucznego,  

średnica 6 cm. 

Znakowanie: tampodruk logo orlik, ew. adres 

www.orlik2012.pl 

1500 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

Piłeczka antystresowa – piłka do koszykówki. 

Wykonana z materiału sztucznego,  

średnica 6 cm. 

Znakowanie: tampodruk logo orlik, Ew. adres 

www.orlik2012.pl 

600 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

10.  ręcznik 

sprasow

any 

Tzw. magiczny ręcznik plażowy o wymiarach ok. 

100x150 cm. 

Kolor: biały, czerwony lub zielony. 

Znakowanie: logo orlik na całej powierzchni 

ręcznika. 

200 do dnia 21 czerwca 2012 roku  

http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
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11.  smycz Smycz z odpinaną końcówką na klucze, barwiona 

metodą sublimacji o nadruku jednostronnym, 

szerokość 15 mm. 

1000 do dnia 7 sierpnia 2012 roku  

 

12.  trąbka 

kibica 

Trąbka kibica, wykonana z plastiku. 

Znakowanie: logo orlik + adres www.orlik2012.pl 

500 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

13.  zegarki 

silikono

we  

Zegarek silikonowy samo zawijany w kolorach: 

biały, czarny, czerwony, zielony, granatowy. 

Rozmiar standardowy. 

Znakowanie: wycinane laserowo logo orlik + adres 

strony www.orlik2012.pl 

300 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

 

Z logotypem Ministerstwo Sportu i Turystyki  

L.p. 
Rodzaj 

artykułu 
Opis wymagań zamawiającego Ilość Termin dostawy  Zdjęcie poglądowe 

1. bidon 

Bidon plastikowy, nieprzezroczysty, o 

pojemności nie mniejszej niż 500 ml i nie 

większej niż 600 ml, zakręcany zakrętką 

zakończoną zamykanym „dziubkiem”. 

Znakowanie - w jednym miejscu na 

korpusie bidonu, pełen kolor. 

230 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

http://www.orlik2012.pl/
http://www.orlik2012.pl/
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Ostateczna wersja kolorystyczna oraz 

znakowania zostaną przekazane przez 

Zamawiającego wybranemu wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

2. brelok 

Kółko na klucze z zawieszoną na łańcuszku 

obracającą się mini piłką.  

Znakowanie -grawer na dodatkowej płytce 

przyczepionej na łańcuszku do kółka na 

klucze.  

Pakowane pojedynczo w tekturowe pudełka 

koloru czarnego, wsuwanego w obwolutę 

laminowana kolorze białym  z logiem 

Ministerstwa (pełen kolor)   

Treść / wzór znakowania zostanie 

przekazany przez Zamawiającego 

wybranemu wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

380 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

3. długopis 

Długopis metalowy, powlekany, z 

niebieskim wkładem 

Kolor: szampański, czarny, granatowy i 

bordowy (po 950 sztuk z każdego koloru). 

Znakowanie - laserowe na obudowie 

długopisu. 

Treść / wzór znakowania zostanie 

przekazany przez Zamawiającego 

3800 do dnia 21 czerwca 2012 roku 
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wybranemu wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

4. torba 

Bawełniana torba w kolorze naturalnym 

(beż) o wymiarach 42 x 38 cm, z wszytymi 

długimi uchwytami nie krótszymi niż 60 cm 

i nie dłuższymi niż 71 cm wykonanymi z tej 

samej tkaniny co torba. 

Pole nadruku minimum 22 x 22 cm. 

Znakowanie - pełen kolor po obu stronach 

torby. 

Treść / wzór znakowania zostanie 

przekazany przez Zamawiającego 

wybranemu wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

100 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

5. 
kalendarz 

książkowy 

Format A4, układ tygodniowy, papier 

chamois, zadruk bordowo-szary, wycięte 

registry. 

Oprawa - imitacja skóry w kolorach: brąz, 

beż, granat lub bordo, ewentualnie łączenia 

tych kolorów (z przeszyciem).  

Blok kalendarza szyty nićmi. 

Znakowanie - tłoczenie na oprawie, 

tasiemka z nadrukiem 1 kolor,  wklejki 

reklamowe (4-8 stron) w rożnych 

miejscach, pełen kolor.  

300 do dnia 29 października 2012 roku 
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Ostateczna wersja kolorystyczna opraw 

kalendarzy oraz znakowania zostaną 

wskazane przez Zamawiającego 

wybranemu wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

6. 

terminarz 

leżący (na 

biurko) 

Format podstawy ok. 300 x 1130 mm, 

wierzchu 300 x 110 mm, układ tygodniowy, 

papier chamois, zadruk bordowo-szary, 

wycięte registry. 

Oprawa - imitacja skóry w kolorach: brąz, 

beż, granat lub bordo, ewentualnie łączenia 

tych kolorów. 

Łączenie stron spiralą podwójną. 

Znakowanie - tłoczenie na oprawie. 

Ostateczna wersja kolorystyczna opraw 

kalendarzy oraz znakowania zostanie 

wskazana przez Zamawiającego 

wybranemu wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

100 do dnia 29 października 2012 roku 
 

7. 
notes 

konferencyjny 

Format A4, 50 kartek.  

Okładka otwierana do góry, wykonana z 

kartonu kredowanego 250-280 g/m2 z 

białym spodem. 

Środek z papieru offsetowego o 

gramaturze 80 g/m2 .  

1500 do dnia 21 czerwca 2012 roku 
 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

wykonanie materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

  

 

37 

Całość podklejona sztywnym kartonikiem. 

Znakowanie - okładka zadruk pełen kolor, 

na każdej kartce zadruk 1 kolor. 

Treści / wzory nadruku na okładce i 

wnętrza notesu zostaną przekazane przez 

Zamawiającego wybranemu wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

Format A5, 50 kartek.  

Okładka otwierana do góry, wykonana z 

kartonu kredowanego 250-280 g/m2 z 

białym spodem. 

Środek z papieru offsetowego o 

gramaturze 80 g/m2 .  

Znakowanie - okładka zadruk pełen kolor, 

na każdej kartce zadruk 1 kolor. 

Treści / wzory nadruku na okładce i 

wnętrza notesu zostaną przekazane przez 

Zamawiającego wybranemu wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

1500 

8. 

samozaciskowa 

opaska 

odblaskowa 

 

Wymiary: 34 cm x 3 cm. 

Blaszka samozaciskowa, zalaminowana 

odblaskową folią pryzmatyczną, od spodu 

materiał typu flock. 

Kolor: żółty, srebrno-biały, zielony (po 500 

z każdego koloru). 

1500 do dnia 21 czerwca 2012 roku 
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Znakowanie - nadruk 1 kolor metodą 

sitodruku lub tampondruku. 

9. 
piłka 

antystresowa  

Piłeczka antystresowa o wyglądzie piłki 

nożnej. 

Kolor - biało-czarny. 

Rozmiar: średnica ok. 6,1 cm. 

Znakowanie - tampodruk w trzech 

miejscach, pełen kolor. 

100 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 
 

10. smycz 

Smycz drukowana techniką sublimacji na 

taśmie poliestrowej, ze złączką plastikową i 

zakończona karabinkiem. 

Grubość 1,5 cm. 

Nadruk pełen-kolor. 

Ostateczna wersja kolorystyczna smyczy 

zostanie wskazana przez Zamawiającego 

wybranemu wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

2600 

 
do dnia 7 sierpnia 2012 roku 

 

11. 
Teczka 

konferencyjna 

Teczka składana wykonana z kartonu 

białego 245 g/m
2 
lakierowana offsetowo. 

Format teczki po złożeniu 220x305 mm, po 

rozłożeniu 505x395 mm, grzbiet 5 mm. 

Druk jednostronny wielokolorowy. 

Wybór wykrojnika zostanie wybrany przez 

Zamawiającego spośród minimum 5 

propozycji przedstawionych przez 

3300 do dnia 21 czerwca 2012 roku 
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wybranego wykonawcę po podpisaniu 

umowy. 

12. 
zegarki 

silikonowe  

Zegarek okrągły o średnicy 3,5cm z 

wymienną baterią, umocowany na 

sprężystym, gumowanym, wymiennym 

pasku, samoczynnie zawijającym się wokół 

nadgarstka.  

Kolory: ciemnoniebieski  i czerwony (po 65 

sztuk w każdym kolorze). 

Znakowanie: laserowo na wierzchniej 

stronie paska z jednej strony. 

Treść / wzór znakowania zostanie 

przekazany przez Zamawiającego 

wybranemu wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

130 do dnia 7 sierpnia 2012 roku 
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Załącznik 6 do SIWZ 

Wzór oświadczenia 

Potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale IV SIWZ – Wykaz wiedzy i doświadczenia  

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonujemy, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy o wartości  co najmniej 100 000,00 PLN brutto odpowiadającą 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

 

Nazwa zamówienia  

Nazwa i 

adres 

Odbiorcy 

Wartość 

zamówienia 

Rodzaj i zakres 

zamówienia  

(dostaw) 

Czas realizacji 

Od  

 

Do: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

     

 

 

     

      

 

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że 

wykazane dostawy zostały wykonane należycie. 

 

__________________, dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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