
Kielce: Dostawa prasy na 2012 rok dla wydziałów ŚUW

Numer ogłoszenia: 346975 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 306077 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3421534, faks 41 3421834.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prasy na 2012 rok dla wydziałów ŚUW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy w 2012 roku tj.

dzienników, tygodników, miesięczników i czasopism dla wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do

siedziby Zamawiającego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym

załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport prasy na koszt i ryzyko Wykonawcy

wraz z dostawą i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Dostarczany przez Wykonawcę

przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy i kompletny. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę,

doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany

zostanie z zachowaniem należytej staranności. 5. Wykonawca zapewnienia ciągłość prenumeraty i terminowej

dostawy od wydawnictw zamawianej prasy w odpowiedniej ilości i asortymencie. 6. Wykonawca zobowiązany jest

do dostarczania prasy Zamawiającemu wg następujących zasad: a) Dzienniki będą dostarczane Zamawiającemu w

dniu ich ukazania się na rynku (poniedziałek - piątek) w godzinach 6ºº - 7ºº i do siedziby Zamawiającego. Dzienniki

ukazujące się w dzień wolny od pracy zamawiającego będą dostarczane Zamawiającemu pierwszego dnia

roboczego po dniu wolnym. O konieczności dostarczenia dzienników w dzień inny niż powszedni (tj. poniedziałek -

piątek) Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie przez Zamawiającego z co najmniej 5-cio dniowym

wyprzedzeniem. b) Tygodniki będą dostarczane Zamawiającemu w terminie maks. 2 dni od dnia ukazania się ich na

rynku. W przypadku, gdy drugi dzień jest dniem wolnym od pracy Zamawiającego, Wykonawca dostarczy je w

pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. c) Miesięczniki i pozostała prasa będzie dostarczana Zamawiającemu w

terminie maks. 5 dni od dnia ukazania się na rynku. W przypadku, gdy piąty dzień jest dniem wolnym od pracy

Zamawiającego Wykonawca dostarczy prasę w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. 7. Wykonawca

zobowiązany jest do wystawiania dowodów dostawy dla każdego pakietu oddzielnie, które stanowić będą

potwierdzenie dostaw wymienionych w nich tytułów prasy. Dokumenty te stanowić będą podstawę do dokonywania

rozliczeń finansowych między Zamawiającym a Wykonawcą. 8. Dostarczona przez Wykonawcę prasa, która nie jest

objęta umową traktowana będzie przez Zamawiającego jako dostawa prasy bezpłatnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

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: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

GARMOND PRESS - KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83341,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 64743,04

Oferta z najniższą ceną: 64743,04 / Oferta z najwyższą ceną: 65902,22

Waluta: PLN.
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