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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 194942-2013 z dnia 2013-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) W zakresie organizacji przewidziana jest kampania informacyjna i promocyjna konferencji obejmująca przygotowanie
projektów graficznych wraz z produkcją plakatów 50 sztuk oraz zaproszeń 200 sztuk....
Termin składania ofert: 2013-05-23

Mikołów: Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia konferencji podsumowującej
działania projektu Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12
mikołowskich przedszkoli
Numer ogłoszenia: 201834 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194942 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 0-32 22 60 169, 22 62 054, faks 0-32
22 60 169.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia konferencji podsumowującej działania
projektu Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) W
zakresie organizacji przewidziana jest kampania informacyjna i promocyjna konferencji obejmująca przygotowanie projektów graficznych wraz z produkcją
plakatów 50 sztuk oraz zaproszeń 200 sztuk. - plakaty dotyczące organizacji konferencji: - Format A3 - Zadruk CMYK 4+4 - zaproszenia dotyczące organizacji
konferencji - Format A4 trójdzielne - Zadruk CMYK 4+4 b) Kampania informacyjna: - artykuł promocyjny nt. projektu w prasie o zasięgu regionalnym. Tekst co
najmniej jedno- stronnicowy wraz ze zdjęciami dokumentującymi realizacje projektu. c) Catering na konferencję podsumowującą - nie mniej niż 90 osób. kawa, herbata - napoje zimne : woda, soki - dwa rodzaje - zimna płyta - sery, wędliny, pieczywo - sałatki - dwa rodzaje - owoce d) Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić: - zastawę stołową (filiżanki + talerzyki pod filiżanki, literatki, szklanki do soków, talerz deserowy, łyżeczki) - dekorację bufetu ( obrusy
bawełniane lub jednorazowe, materiały dekoracyjne do przykrycia bufetu, transport ( dostawa i odbiór naczyń po cateringu), - obsługę kelnerską
( oddelegowanie 1 osoby, która przygotuje catering na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, oraz posprząta po cateringu); e) Stworzenie
prezentacji multimedialnej dotyczącej realizacji projektu Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich
przedszkoli w formacie ppt lub równoważnym dokumentującej przebieg projektu. Zamawiający udostępni materiały niezbędne do stworzenia prezentacji.
Zamawiający udostępnia wykonawcy salę w której przeprowadzona zostanie konferencja podsumowująca wraz z zapleczem technicznym - Miejski Dom
Kultury w Mikołowie, Rynek 19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program: Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4, 55.50.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Venos Studio - Wenancjusz Ochmann, ul. Wolności 311, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7317,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9225,00
Oferta z najniższą ceną: 9225,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9899,64
Waluta: PLN.
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