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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu

Mikołów: Wykonanie i dostawa ulotek, plakatów i naklejek (opracowanie
redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku, druk itp.) w ramach
realizacji samorządowego programu Liczna rodzina.
Numer ogłoszenia: 277590  2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kolejowa 2, 43190 Mikołów, woj. śląskie,
tel. 32 3242666, faks 32 3242694.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa ulotek, plakatów i naklejek
(opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku, druk itp.) w ramach realizacji samorządowego
programu Liczna rodzina..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi związane z drukowaniem.
Wykonanie i dostawa ulotek, plakatów i naklejek (opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku,
druk itp.) w ramach realizacji samorządowego programu Liczna Rodzina . 1000 sztuk ulotek  format A5,
148x210 mm, kolorowa, dwustronna, papier kredowy, gramatura I tura  500 II tura  500 150 sztuk plakatów 
format B3, 353x500 mm, kolorowy, jednostronny, papier kredowy I tura  100 II tura  50 200 sztuk naklejek 
format 110x110mm, kolorowe, jednostronne, w tym 100 przyklejanych do wewnątrz, a 100 przyklejanych od
zewnątrz, naklejka łatwa do usunięcia, bez zostawiania śladów po jej odklejeniu. I tura  150 II tura  50 Ulotka
Strona 1 ulotki Chcesz zostać członkiem Licznej Rodziny i cieszyć się przywilejami jakie daje samorządowy
program Liczna Rodzina skierowany do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Mikołowie? Przyjdź
i złóż wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która poza ogólnopolskimi ulgami i
uprawnieniami daje możliwość skorzystania z dodatkowych uprawnień przygotowanych specjalnie dla
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mieszkańców naszego miasta. Dla kogo Karta? Dla rodziców, rodziców zastępczych, osób prowadzących
rodzinny dom dziecka (i ich małżonków), którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na
sytuację dochodową. Ich dzieci: do 18 roku życia, kontynuujących naukę  do 25 roku życia, powyżej 18 roku
życia  z ważnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zamieszkałych na
terenie Mikołowa. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 102 (pierwsze piętro) Więcej informacji na
temat Karty Dużej Rodziny wraz z wzorem wniosku i wzorem pozostałych dokumentów niezbędnych do
złożenia wniosku oraz informacje na temat samorządowego programu Liczna Rodzina skierowanego do rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Mikołowa na naszej stronie mops.mikolow.pl Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43190 Mikołów tel. 32 32 42 691 (sekretariat)
mops.mikolow.pl mops@mops.mikolow.eu Strona 2 ulotki Chcesz zostać partnerem Licznej Rodziny 
samorządowego programu dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Mikołowie? Zapraszamy.
Jeśli chcesz wesprzeć nasze mikołowskie rodziny wielodzietne a przez to poprawić warunki ich życia,
chcesz kształtować pozytywny wizerunek rodziny a w końcu zwiększyć swoją rozpoznawalność i
zainteresowanie firmą/instytucją na rynku podpisz porozumienie i zostań partnerem Licznej Rodziny.
Zapraszamy firmy/instytucje niezależnie od wielkości i sektora do przyłączenia się do samorządowego
programy Gminu Mikołów Liczna Rodzina Informacje jak zostać partnerem Licznej Rodziny na naszej stronie
mops.mikolow.pl Plakat: Chcesz zostać członkiem Licznej Rodziny i cieszyć się przywilejami jakie daje
samorządowy program Liczna Rodzina skierowany do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych w
Mikołowie? Przyjdź i złóż wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która poza ogólnopolskimi
ulgami i uprawnieniami daje możliwość skorzystania z dodatkowych uprawnień przygotowanych specjalnie dla
mieszkańców naszego miasta. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Mikołowie, ul. Kolejowa 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 102 (pierwsze
piętro), tel. 32 32 42 691 (sekretariat) Jednocześnie zapraszamy wszystkie firmy/instytucje niezależnie od
wielkości i sektora, które chcą wesprzeć mikołowskie rodziny wielodzietne a przez to poprawić warunki ich
życia, chcą kształtować pozytywny wizerunek rodziny a w końcu zwiększyć swoją rozpoznawalność i
zainteresowanie na rynku do przyłączenia się do programu. POPISZ POROZUMIENIE  ZOSTAŃ
PARTNEREM LICZNEJ RODZINY! Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny wraz z wzorem wniosku
i wzorem pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, informacje na temat samorządowego
programu Liczna Rodzina skierowanego do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Mikołowa na
stronie mops.mikolow.pl Naklejka: Tu realizowany jest samorządowy program gminy Mikołów Liczna Rodzina
W przypadku ulotki, plakatów do wykorzystania logo MOPS z napisem MOPS Mikołów, w przypadku naklejek
do wykorzystania logo bez napisów..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.001.
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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;
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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  94
2  okres realizacji oferty badanej liczony w dniach  6
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43190 Mikołów.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015
godzina 13:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43190 Mikołów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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