Page 1 of 7

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Łódź: Przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach
realizacji kampanii promocyjnej dla projektu Łódź Kreuje - Centrum
Przemysłów Kreatywnych, realizowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 187608 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w
Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj.
łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kampanii w mediach
papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej dla projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów
Kreatywnych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii
promocyjnej dla projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych, realizowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187608&rok=20... 2014-06-03

Page 2 of 7

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy
wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1 - 370,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych) Dla
części 2 - 790,00 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych) 2Wadium może być wnoszone według
wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 2.1pieniądzu,
2.2poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3gwarancjach bankowych, 2.4gwarancjach
ubezpieczeniowych, 2.5poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3Wadium
wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026
0017 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania oraz nr części 4Jeśli wadium
zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z
oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 5Jeśli
wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób
uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał
nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot
oryginału będzie niemożliwy. 6W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub
gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co
najmniej: 6.1nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego),
poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 6.2określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 6.3kwotę wadium, 6.4termin ważności poręczenia/gwarancji - nie
krótszy niż termin związania ofertą, 6.5zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium
bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 6.5.1 którego
ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie
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zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna
dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 6 SIWZ. 8.Wykonawca, który nie
wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
9.Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Punktacja zgodnie z SIWZ: 5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
5.1.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.2posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.3dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny. 5.1.4dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. 5.1.5sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. 6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ WYKAZ
INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 6.1W celu oceny spełniania opisanych wyżej
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące
oświadczenia i dokumenty: 6.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), 6.1.3
Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu
potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. 6.1.4Zamawiający nie
określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia
spełnienia warunku, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
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6.1.5Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w
celu potwierdzenia spełnienia warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. 6.1.6Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji
ekonomiczno - finansowej. 6.2W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących
dokumentów: 6.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ);
6.2.2aktualnego odpisu 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 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 6.2.3Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w
punkcie 6.2.2 SIWZ. 6.3W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.4W
przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.2 i 6.5 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z
zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez
Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 6.5Zgodnie z art. 26
ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5a do SIWZ) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5b do SIWZ).
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jak w pkt III.3.1
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jak w pkt III.3.1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jak w pkt III.3.1
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jak w pkt III.3.1
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:
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;

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;
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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)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 niniejszego ogłoszenia,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te
winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1 niniejszego ogłoszenia.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień
Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21,90532 Łódź, pokój nr 8, III p..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2014
godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu
Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21,90-532 Łódź,pokój nr 8, III p..
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: Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych,
rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu, udzielenie zamówień uzupełniających, prawa opcji, wprowadzenia zastrzeżenia
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Termin wykonania
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zamówienia dla:części 1 od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2014 r., części 2 od dnia podpisania
umowy do dnia 30 września 2014 r. Projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych,
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Działanie III.2 Podnoszenie
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność,
przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
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: Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w ogólnopolskiej prasie codziennej w ramach
projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi publikacji ogłoszeń
prasowych w ogólnopolskiej prasie codziennej w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów
Kreatywnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w ogólnopolskich magazynach branżowych i
opiniotwórczych w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi publikacji ogłoszeń
prasowych w ogólnopolskich magazynach branżowych i opiniotwórczych w ramach projektu Łódź
Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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