
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego nr 1/78110/2007/PN. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5794100, fax 022 5794170. 
 

• Adres strony internetowej zamawiającego:  

http://www.oeiizk.waw.pl; http://bip.oeiizk.waw.pl 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: publiczna samorządowa placówka 
doskonalenia nauczycieli. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa drukowania ksiąŜek. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa drukowania ksiąŜek. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ. 
Kod CPV: 78.11.00.00 - 1 
 
1. Specyfikacja techniczna ksiąŜki „Zarys dydaktyki informatyki” autor Andrzej Walat 
 
1.1. Format 
- 165 x 235 mm po obcięciu 
 
1.2. Okładka 
- karton jednostronnie powlekany 250 g/m2 
- 4+0 (CMYK jednostronnie drukowany) 
- lakier 
 
1.3. Wnętrze 



- klejone 
- papier offsetowy 80 g/m2 
- pełen kolor  
- 240 stron 
 
1.4. Nakład 
- 1000 egzemplarzy 
 
2. Dokumenty są przygotowane w formacie PDF i zostaną przekazane Wykonawcy na płycie 
CD lub drogą elektroniczną. 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.11.00.00-1. 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   
okres w dniach: 14. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  
 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
1.2. posiadają  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.3. znajdują    się    w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej    zapewniającej   wykonanie 
zamówienia; 
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawca    składa   wraz   z   ofertą  o  świadczenie  o  spełnianiu   warunków   udziału 
w postępowaniu (część B wg Spisu zawartości oferty). 



• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

W  celu  potwierdzenia,  iŜ  Wykonawca  posiada  uprawnienia  do wykonywania określonej 
działalności  lub  czynności  oraz  nie  podlega  wykluczeniu   na   podstawie   art.  24 Prawa 
zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 
aktualny   odpis   z   właściwego rejestru albo  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności    gospodarczej,  jeŜeli  odrębne   przepisy   wymagają   wpisu   do   rejestru  lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  stosuje  się  do  przepisów  § 2   Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów z dnia 
24.05.2006 r.  w  sprawie  rodzajów   dokumentów,   jakich   moŜe   Ŝądać   zamawiający od 
wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605). 

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: najniŜsza cena. 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.oeiizk.waw.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10; Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów; pok. 307, III p.. 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  18.12.2007 godzina 12:45, miejsce: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, pok. 307, III p.. 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
 


