
Zamawiający:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Parkowa 9

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Na wykonanie zadania pod nazwą:

Zaprojektowanie i wykonanie 1000 egz. składanych map Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z zaznaczeniem i opisaniem w dwóch wersjach językowych 11 terenów 

inwestycyjnych
w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu.” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

        Zatwierdzam:

                                                                 Czerwionka-Leszczyny, dnia ....................... r.

1. Opis przedmiotu zamówienia: 



Zaprojektowanie  i  wykonanie  1000 egz.  składanych  map Gminy i  Miasta  Czerwionka-

Leszczyny  z  zaznaczeniem  i  opisaniem  w  dwóch  wersjach  językowych  (polskiej

i  angielskiej)  11  terenów  inwestycyjnych  w  ramach  projektu  Kampanii  promocyjnej 

„Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”.

Każda mapa zawierać powinna:

a) I  strona:  mapa  główna  w  skali  1:  20 000  z  zaznaczonymi  11  terenami 

inwestycyjnymi, legenda,

b) II strona: okładki, opisy 11 terenów inwestycyjnych w dwóch wersjach językowych, 

dokumentacja  fotograficzna,  informacje  dotyczące  instytucji  mających  wpływ  na 

rozpoczęcie procesu inwestycyjnego,

c) na  okładce  głównej  obowiązujący  zestaw  znaków  graficznych:  Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz 

Unii  Europejskiej  oraz  opis  w  postaci  „Projekt  współfinansowany  przez  Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 

2007-2013”,

d) logo  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wraz  z  hasłem  reklamowym 

„Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”.

Format  mapy po złożeniu  (ok.  230 x  120 mm),  kolory CMYK,  papier:  kreda 100g/m2. 

Wybrany  Wykonawca  zadania  zobowiązuje  się  do  przekazania  ostatecznego  projektu 

mapy                    w formie elektronicznej i wyraża zgodę na wykorzystanie go w formie 

planu wielkoformatowego typu „roll up” – format 200 cm x 150 cm.

Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże:

a) informacje  opisowe  na  temat  11  terenów  inwestycyjnych  w  dwóch  wersjach 

językowych,

b) obowiązujący  zestaw  znaków  graficznych:  Narodowych  Strategicznych  Ram 

Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej oraz 

opis  w  postaci  „Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską

z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO  WSL 2007-

2013”,

c) logo  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wraz  z  hasłem  reklamowym 

„Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”,

d) zdjęcia terenów inwestycyjnych,

e) informacje  dotyczące  instytucji  mających  wpływ  na  rozpoczęcie  procesu 

inwestycyjnego.



Ponadto Zamawiający wskaże na planie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lokalizacje 

poszczególnych terenów inwestycyjnych.

2. Termin wykonania zamówienia:

− rozpoczęcie:  20.06.2011r.

− zakończenie:  10.09.2011r.
 
      
3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 15.06.2011r. godz.1000 w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9

Kancelaria Urzędu pok. 5

4. Przygotowanie oferty:

Koperta zewnętrzna  winna  być opatrzona  napisem: 

Zaprojektowanie i wykonanie 1000 egz. składanych map Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z zaznaczeniem i opisaniem w dwóch wersjach językowych 11 terenów 

inwestycyjnych
w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu.” 

Nie otwierać przed dniem 15.06.2011r.,  godz.1030

5. Otwarcie ofert – 15.06.2011 r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,

Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr Rostka 7

6. Kryterium oceny: 
Przy wyborze oferenta Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    cena – 100%

A) Sposób oceny ofert:

Cena:

Za oferowaną cenę maksymalnie można otrzymać 100 pkt.

Tę liczbę punktów ( 100) otrzymuje oferta z najniższą ceną. 

Pozostali oferenci otrzymują ilość punktów wyliczoną wg  poniższego wzoru:



                              cena  najniższa
X = ____________________________  x  100 %  x 100
        cena danego oferenta

gdzie:  X  -  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie
     
B) Opis sposobu oceny oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która spełni wszystkie warunki określone w 
niniejszej SIWZ oraz uzyska największą łącznie ilość punktów
za kryteria (cena), o których mowa w niniejszym pkt.   

7. Wymagania wobec wykonawców:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru takiego Wykonawcy:

a) który  dysponuje  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem,  a  także  potencjałem 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

b) który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi,

c) który nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  

zdrowotne,

d) przeciwko  któremu,  lub  urzędującemu  członkowi  firmy  nie  wszczęto  postępowania

o  popełnienie  przestępstw  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych,

e) któremu w ciągu ostatnich trzech lat nie została nałożona na przedsiębiorstwo kara 

pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za czyn 

nieuczciwej  konkurencji,  polegający  na  przekupstwie  osoby  pełniącej  funkcję 

publiczną.

Spełnienie  powyższych  warunków  należy  potwierdzić  w  formie  oświadczenia 
zamieszczonego w formularzu oferty.

8. Kontakt z oferentami

 Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są pracownicy Wydziału Rozwoju 
Gminy i Miasta:

• Krystyna Jasiczek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta
• Katarzyna Strzelczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta

Tel. 032 43 12 251, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl



9.  Załączniki:

 formularz ofertowy 
 wzór umowy


