
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 23909-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie makiety miesięcznika na podstawie przekazanych materiałów z

uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego, 2) wykonanie obróbki graficznej oraz korekty zdjęć i materiałów

graficznych z...

Termin składania ofert: 2014-02-14

Namysłów: Opracowanie graficzne, skład, druk, dosta wę oraz kolporta Ŝ

gazety: Nasz Powiat Namysłowski.

Numer ogłoszenia: 36001 - 2014; data zamieszczenia:  24.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 23909 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100

Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawę oraz

kolportaŜ gazety: Nasz Powiat Namysłowski..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie makiety

miesięcznika na podstawie przekazanych materiałów z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego, 2) wykonanie

obróbki graficznej oraz korekty zdjęć i materiałów graficznych z uwzględnieniem podziału Gazety na część

pełnokolorową oraz dwukolorową, 3) wykonanie składu/łamania oraz redakcji technicznej z przekazanych

materiałów przy uŜyciu specjalistycznych programów do składu publikacji, 4) kaŜdorazowe ustalenie z

Zamawiającym ostatecznego w danym miesiącu terminu wydania całego nakładu gazety, 5) przekazywanie przez

Zamawiającego dla Wykonawcy drogą elektroniczną materiałów (teksty i ilustracje) wraz z informacją do jakiego

działu (rubryki) gazety są one przeznaczone, 6) dostarczenie Zamawiającemu do korekty i zatwierdzenia (w

formacie A-4, w skali 1:1) wszystkich złoŜonych przez siebie stron redakcyjnych i reklamowych miesięcznika wraz

z pierwszą stroną okładki, 7) przekazanie przez Zamawiającego po naniesieniu (na wydrukach złoŜonych stron lub

w wersji elektronicznej) własnych poprawek Wykonawcy, nie później niŜ po upływie 2 dni, w celu poprawienia

przez niego złoŜonych stron, 8) dostarczenie Zamawiającemu elektronicznej wersji miesięcznika w formie pliku
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PDF, 9) kolportaŜ kaŜdego numeru Gazety do 8000 prywatnych gospodarstw domowych na terenie powiatu

namysłowskiego (z wyłączeniem miasta Namysłów) - całość zlecenia wraz z kolportaŜem musi zostać wykonana

w ciągu 5 dni od zatwierdzenia makiety do druku. 2. Charakterystyka gazety: 1) w 2014 r. Zamawiający

przewiduje produkcję ok. 9 wydań, (pomijając okres wakacyjny lipiec - sierpień) format A4, 8 stron + 4 strony

okładki 2) w przypadku rezygnacji z druku i kolportaŜu konkretnego wydania Zamawiający poinformuje

Wykonawcę na 14 dni przed planowanym wydaniem, 3) w przypadku chęci wydruku i kolportaŜu dodatkowego

wydania Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 14 dni przed planowanym wydaniem, 4) okładka: papier kreda

(nie mniej niŜ 115g), pełny kolor na pierwszej i ostatniej stronie, 5) środek: papier kreda (nie mniej niŜ 115g)

zadruk 2 kolory, 6) szycie w 2 miejscach, 7) nakład: 13500 egzemplarzy kaŜdego wydania, 8) Zamawiający

dopuszcza moŜliwość zamieszczania przez Wykonawcę ogłoszeń reklamowych w maksymalnej ilości 5 stron (w

tym trzecia i czwarta strona okładki) kaŜdorazowego wydania gazety. Od ogłoszeń reklamowych wolna będzie

pierwsza strona okładki. Treść ogłoszeń reklamowych podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wykonawca odpłatność za ogłoszenia i reklamy będzie pobierał na własny rachunek bezpośrednio od podmiotów

zlecających ich zamieszczenie. Kwoty brutto uzyskane przez Wykonawcę za płatne ogłoszenia i reklamy stanowią

jego wynagrodzenie, o które pomniejszone będzie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację kaŜdego wydania. 9)

Zamawiający będzie umieszczał nieodpłatnie ogłoszenia według potrzeb Zamawiającego (na stronach

redakcyjnych). Miejsce realizacji zamówienia: teren działania Wykonawcy, teren Powiatu Namysłowskiego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.82.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Graficzne DRUKMASZ Sp. z o. o., ul. 3-go maja 13, 46-100 Namysłów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 51219,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  47560,95

Oferta z najni Ŝszą ceną: 47560,95 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 47560,95

Waluta:  PLN.
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