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Zcsp6l Opieki Zdrowotnej: Dostrwr druk6w

ocLoszf, NIE o zA,\TOwIENIU - Dosirwy

Z.ri.rzczrsie oglnz€nir: Zrmicszczlni€ obowiazlowe

Oghrz.ric doiyczf Zamdwicnia publicznego

Zrm6wienic d otyczy prorcktu hb progr.mr wlp6lfirrn.owrnego z.{mdL6w Unii EuropcFt i€i

Ni.

Nrzwr projeLtu lub pmgrimr

O ztn6wi.rie mo8{ ubie8.6!i? Dfliczrie zrkl.dy prrcy chronionej o.rzwykoriwcy! kr6rych dzirlrlnos{,lub dzirLltrodd ich wyodr(bnionych orgroizrcyinie
j.dtroll€k, ti6re bd{ rslizow.ly zrm6wicniq obejnuj€ lpol.czn{ i awodowr iDtegr.cjgos6b bfdqcych clonkrmi grup 3pol€czi. Errginrtizowrnych

Nie

Nalezy podae minimalny procenlowy wskainik zltrudnienia osob nalerqcych do jednej lub wl9cej kategoni, o kt6rych mowa w art. 22 usr 2 usrawy pzp, nie mniejszy niz

l0%, os6b zatudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcriw llbo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZANTA\YlA.IA( \

Postf pow!Di. przeprowrdzs centrrltry zrmrwi.jQcy

Ni€

- Postepow8trie przeprowadz, podmiot, kl6r€mu zjmrwiajqcy powierzyl/powierzyti prlaprowadzinie posrgpowani,

Nie

lnformacje ni lemrt podmiotu kt6remu zrm.wirjtcy powicrzyl/powi€rzyli prowrdz€nie po3(gpowanir:

PostQpowin ie jest przeprowrdzrn€ wsp6lnie pzez za mrwirjacych

Nie

Jezeli lak, nal€2y vvymienit zamawiajqcych, ktdrzy wlp6lnie pneprowadzaji postgpowanie oraz podad adr€sy ich si€dzib, krajowe numery id€tuyfikacyjne orrz osoby

do kortaktow wraz z danyhi do kontakldw

Ioltfpowini€ ielt prrepmwrdaDe wlp6lnie zz.m.wiij{cyni zinDych priltw cdonko*!kic[ Urii Europejskicj

Nie

W przyprdku przepmwrdz.nie poltQpowiDi. w!p6loi. z z.milirjicymi, innych priLstw cztotrIo*lkich UDii f,uropejlkici- mrj{cc zrltotowr[i! }r.jo*e
prirvo z.m6*i€n publicznych:

Infororcje dod.tkowe:

L l) NAzwA I ADRES: Zcspdl Opieki zdrowotnej, krajowy numer idcntyfika.yjny 000304415, ul. ul. Szpitalna 22 34-2(fr Sucha Beskidzka, woj malopokkie,

panstwo Polskq tel +48318721111, e-mlilzozsuchabcskidzka@*p pl. frrs +48011E723 1.

Adrcs slony intemetowej (URL): wrru zozJuchabcskidzka pl

Adres profilu nabywcy

Adres sEony inlcmetowej pod kt6rym mozna uzyskat doslep do narzed2i i urzqdzen lub format6w plikoq h6re nie sq ogdlme doskpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ,{CEGO: Inny (prosze okreSli6):

Srmodzielny Publrczny ZaIlad Opieki Zdro*ohej

1.3) wsp6LNE u DZTELA NtE zA,MbwtLNta (Jete dotrcd.

Podzial obowiqrl6w miedzy zlrnrwrajqcymi w ptzypadku wspolnego prz€prowadzania postepo*"nia, w tym w przypadku ssp6lncSo prz€prowadzania

post(powania z zamawiaj{cymi z innych paistw czloflkowskich Unii Europejskiej Gt6ry z zrnawiaj4cych jesl odpowiedzialny za prz€pro*adzenic ponlpowania,

czy i wjakim zakresi€ a prz€prowad2enie poslfpowania odpowiadaj4 pozosiali zamawiajecy, czy zam6wie e bfdzie udzielane przez ka2dego z zamawiajecych

indywidualnie, czy am6wienie zostanic udzielone w imieniu i na necz pozosalych zamawiaj4cych)l

I.4) KOMUNII(ACJA:

Ni.ogrrniczrDy, pelny i bezpo5rcdni dostfp do dokum€nt6w z po3iapowrni. mor', uzysksd pod sdr€em (URL)

Tak

wwwzozJuchab€skidzka pl

I z9

Adres strony intern€tolej, n, k(6rej amieszczora bfdzie sp€cyfikacjr istotnych warunk6w zrm6*ieDia
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DopBzczotr. i6i prz.lhii! ofcn hb wnio!k6* o dopurzcz.ni.do rdzirh spostQposruiu w innyspos6b:

Nie

Inny spos6b:

WyDrS,re j6t prz6l.ri. of.rt lub wriolk6w o dopulzcz i. do ud"jrlu w postfpo,rniu winny spo!6b:

Tak

Inny sposdb:

Zespo, Opieki Zdrowohej ul Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komutrikrcji elekronica! rf,magr lorzystinia z nrrz{dzi i u r4dze n lub format6w ptik6w, kt6re nie se og6tnie dostfpne

Nie

Nieograniczony. pelry, bezpolredni i bezplatny dostlp do tych naepdzr mozna uzyskac pod ad.es€m: (LIRL)

SEKCJA III PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

Tak

wuw.zozsuchab€skidzka pl

f,l.klrDniczric

Nie

Dost9p do dokuhetrl6wz polltpowrri. jelt o8rrnicrony- wi!.e, informrcji morr. uzylkrc pod ldr€seln

Nie

Oferty lub w.io3ki o dopuszcznie do ud2hlu w posrrpowrniu n.lery przesylra

hftps://bzp.uzp. govpl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=52e...

II.1) Nazwr nrdrm am6*ieDiu przez zarl.wi.j{cego: Dostawa drukdw

Numer refercncyjnyr

Prrrd lrlrcz,Cri€rr poslepow.rir o udzi€lenie zrm6wieni, przepmryrdzono dirlog techniczny

Nie

Ir.2) Rodzr j z.D6wicrir: Doshwy

tr.3) Infornrcjr o norirvolci !kl.drri! ol€ri cziacioriych

Zandwie e podzielonc iesr naczesci:

Oferty lub *nio3kio dopu3zr?-eni. do udzirlu w posttpow.nir morni skhd!6 wodniEi.niu do:

wszys*ich czrici

Zamr*irjtcy ulrrregr !obi. prrwo do udziel.ni. hczriG nrll$ujtcych czdci lub grup czgici:

II.4) Kr6tki opi! prz.dmiortI'm6,*leai^ (vplhic fubes, tod:utt ihli.lorrN, tslualub mb,it budo ahych lub okrcllenp tpn.ebowuniu t wwusan ) tw
p.zypldku p.rtre.(w. inrowacyjnego - okrdlenie zrpotrzebow.rir re innowrcylny pmdukt, ushge lub .oboty budowlane: PEedmiot€m zam.iwr€nra sq

druki wg zaleczonych wzor6w, okrellonych w zalqcznikach nr Paki€! nr l- la-druki gl6wne, Paki€t nr 2 -lb-papier firmotly, druki kolorowe Pakiel nr 3-lc-biuletyn.

Pakiet nr 4- I d-rccepty.

Kod CPV

22 r00000- r

2 z9

It.5) Gl6wny kod CPv: 2200000u0

Dodatkowe kody CP\':

2018-03-15,08:28

MrkymrlDr liczbr czdci,2 m6wi€nia, n. tt6rc moze ?ritr{ udzielon€ zlm6wi.nie j€dnemu wykomwcy:
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tr.6) CrlLowib w.rloL zrl,l6l,icni, (Je:eli:llnueu|tlcy t\luJe infonucte o ea oict :anbwienia)l

(w prrynalu w,;* ronowyctt lub dyrnnic.nego slstenu zah,p6,p szaauLo99a cdrowtta natswolru wa ait * c4an otr.sp obo'9iq4Nania unowy,unuwet

Iub dwnic.iep rstenu zatudw)

tr.7) Czy przewidu.i.lit uddcloic zrd6wi.6, o kr6rych mowr wrrt. 67 u3r.1 pkr6 i T tub wrrr 134 ulL 6 pkt 3 u.rrvy pzp: Nie

Okeilenie przdmiotu, wielko6ci lub zalresu oraz warunk6w na Jakich zostan4 udzi€lone zm6wienia, o k6rych mowa w an 6? usr I ph 6 tub w an. | 34 usr 6 pkr

3 urta*y Pzp:

U.t) Okrt3, w lt6rytn llrlizowro. bdzie am6*i€nie lub okre!, rr kt6ry zrstrh r rvrrl! umowr rrnows lub okr6, nr k.6ry zo.til utrrnowiory

dyn.trliczny r}!tem zrkup6w:

miesiqcach l2 /ub dni.cbl

drlr ,ozpocz?cir: tu, zrloiczeni.l

lI.9) lnforma.je dodrrkowe:

IlLl) WARUNKT UDZTALU W pOSTgpOWANtU

[Ll,1) Kompetercic lub uprlrvnieni. do prowrdz€nir olreslonei dzisLlooici zswodowej,o ile wynikr to zodrtbnych prz€pi!6w

Okr€Slenie warunk6w: Zamawiajecy nieokreslit warunku w rym za.kr€sie

Informacje dodatkowe

trI.1.2) Sylurcjr finrruolf. lub ckononicar

Okreslenie warunk6w: Zamawiaj4.y nj€ okreilil warunku w tym zakresi€.

Informacje dodatko*€

IILl.3) Zdotnola t€chricar lub awodow.

Okr€Slenie warunt6wr Zarnawiajqcy ni€ okre3lal warunku w rym zakresi€.

Zamawiajqcy wymaga od \rykonawcow wskaania w of€rcre lub we wniosku o dopusz.zenie do udzidu w posrgpowaniu tnion i nazwisk os6b wykonujqcych

czynnosci przy r€alizacji zam6wicni. *raz z ,nformacjq o kwalifikac.iach awodowych tub dojwiadczeniu tych os6b: Nie

Infonnacje dodatko\r.:

Ill,2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

trL2.I) Podlt.wy wykhcz.nir olrcaloae w.rL 24 u3L I ultilf,y Pzp

lII.2.2) Zrmiwiijrcy prrwidui. wyllocz.nic *ylon.wcy D. podltiwi€ rrt 24 u.r 5 ustiwy P4 Nie ArDAwiajicy przewiduje nasepujqc! fakuhrtywne

podstawy \rykluczenia:

llt.3) wYKAz oSwlADCzEi SKLADANYCH PRzEz wYKoNAwcQ w cEl"rr wsT4pNEGo poTwrf,RDzENtA, ZE Nrf, PoDLEGA oN

WYKLUCZENIII ORAZ SPELNIA WARTJNKI UDZIALTJ W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA Sf,Lf,KCJI

Oiwiidczenie o triepodleganiu wykluczrniu orrz spelDirniu wrrunk6w udzialu $ postepowrniu

Tak

Oj"iadczenie o speln'rriu Iryteri6" relekcti

Nie

III.4) wyKAZ oSwTADCzEN LIJB DoKriMENTdw, sKLADANycH pRZf,z wyKoNAwcg w posrDlowANru NA r}TzwANrf,

zAMAwIAJACf,Go w cELU poTwlERDZf,NIA oKoLICzNoScI, o KTORYCH MowA wART.25 usr. I pKT 3 usrAwy pzp:

3 z9 2018-03-15.08:28
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lIl.5) wYKAz oSwIADCztx t-Ut ooxtttug"-Tdw sKLADANycH pRzEz wyKoNAwcE w posTQpowANru NA wf,zwANrE

zAMAwlAJAcf,co w cELlr porwtf,RDZENIA oKoLIczNoScI. o KTORYCH InowA $ ART.2s usr. r pKT I usrAwy pzp

III.5.l) w zAKR-EsIf, SPELNIANIA wARtrNK6w uDzL{Ltr w posrEpo\yANIU:

III.5.2) w zaKREstE KRyrERtOw SELEKCJI:

nL6)wy(Az oSwIADczEI( LUB DoKUMENTOW sKl-aDANycH pRzEz wyxoNAwcD w posTQpowANIU NA wf,zwANIE

zAMAIYIAJACEGo w CELU poTwlERDZENIA oKoLICzNoScr, o KTORYCH MowA wAR.T.25 usr. 1 pKT2 usrAwy pzp

lII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty nalezy dolaczyd nastwujqcc dokumenty: L wypelniony a podpisany pzez osoby upolraznione do reprezenrowaria wykonawcy formulan of€ny,

spotz4dzony wedlug wzoru sknoMqceso zakznik nr I do lpccyfikacji. 2. Wyp€lniony i podpisany przez osoby upowarnione do reprezenrowania wykonawcy

arkulz ceno*1, sporzq&ony wedlug *zoru s.snowi4c.go zalecznik nr l a,l b,l c,l d, do specyfika..ji. Prosimy ntrmie, o dolaczenie do oferty wypeln,onego

dokumentu w formi€ .l.kuonicznei na plycic CDD\D. (Arkulz wini€n zawiera4 wszys*ie ewennralne zmiany wprowadmne w czasie trwania po4powania). l
OSwiadczenia wymienion. w punkcie 5.1 spccyfikacji ( zll4cznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do reprezenlowania *ykomwcy w posrgpo$aniu albo

do reprczentowania wyko.awcy w ponlpowaniu r zawarcia umowy, jezcli osoba reprezentujq.a wykon4woe w posttpowaniu o udzielenre zam6Menia nreJcar

wskazana jako upo*"2niona do jcgo repr€zcntacji we wla(ciwym r€jcsrrz€ lub ewidencji dzialalnoaci gospodrczej.

w.l) oPIS

M.l) Tryb udziclerir z{m6wienirr Przehrg nieosrariczony

Iv,l.2) zrmrwirj4cy 4dr rrnie!ierir wrdium:

Nie

lnformacja na temat wadium

IV.t.4) Wymrg, si( zlorcnir oferr w poltlci kotrlog6w elektronicznych hb dohczeni, do ofer. krtrlog6w elekrronicaych:

Nie

Dopuszcza sit zlozenie ofert w posuci katalogdw elellronicznych lub dolEczenirdo ofert katalog6w €lektronicaych:

Informacje doda*owe:

lVl.3) Prz€widuje sig udziclenie zrlicrek n, poczel wykonrni, ?rm6wieni{:

N;E

Nalezy podaa informacje na temat udzielania zaliczek:

tVl.7) IDfornrcre m temrl umo"? r.mow€i hb dynimicznego systemu zrkup6w:

Umowa ramowa bfdzie zawarta

tV.r.3.) Wymlg! sit zlor.nh olerry wrrirntorv.jl

Nie

Dopuszca sit zlo2enic oferty wariantowcj

Nie

Zlozeni€ ofeny wariantow€j dopuszczt si9 tylko z icdnocz€snym zlo2.niem ofeny zasadniczej

Nie

IV.l.6) Prrcwidymnr liczbr ll?kor.l c6li, kl6rzy zolt ni a pro!rcni do rdzirh w postepor.triu

ORtary osanrc.ony, neso.Luc|e . oqb!:enten, .lialog tonkureacylny, prrnetstwo nnoeaLyjne)

Liczba wykona*c6w

Pnewidywana minimalna liczba nykomwc6w

MakymalM liczba *ykonawc6w

Kr,,teria selekcji uf komwcdw:

Czy pzewidu.je siQ ograniczenie Iaczby uczestnik6w umowy ramow€j

429

Przewrdziana maksymalna liczba uczeslnik6w umowy ramowej

2018-03-15,08:28

SEKCJ.\ l\': PRO(lEDt R.\
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Informacje dodarkowe:

Zmdwienie obejmuje uslanowienie dynamiczne8o systemu zakupowl

Adrca strony intemetow.j, na ktorej kd4 zamicszczonc doda&owe informacje doryczqc€ dynanicznego sysremu zakupow:

Informacje dodatkotr'e

W rdmach umowy ramowej/dynaniczn€go systemu akupow dopuszcza sif zlozenie ofen w formie katalogdw €lektronicznych:

Przcwidujc sie pobranie rc zlozonych kablogdw clektronicznych informa.ji potrz€bnych do lpoz4dzenia ofert w ramach umo\ry ramo*ey'dynamaca e8o sysremu

Nrl€zy rrlkrzrd elem€nty,116rych lf.rtoaci bedq przedmiolem rukcji elektronicaej:

Prrcwiduje sifognnicz€oi. co do przedstrwioDych wrnoSci, sf,nikrjtc€ z opisu prridmiotu zlm6wienia:

Nale2y podaC. kt6re informacje zoslanq udosqpnione wykonawcom w trakcie aukcji eleklronicznej orazjaki bgdzie termin ich udost$nienial

Informacje dotyczqce przebiegu auLcjr €lekrronrcznej

Jakijesl pnewidzjany spos6b postepowania w toku aukcji eleklronicznej i jakie b9d4 warunki, na jakich wykonawcy bfd4 mogli licytowa6 (mrnimalne wysokoscr

postqpien):

Informacje dotycz4ce wykotz ystywaneSo sprrelu elektronicznego, rozwiazari i sp€cyfikacji technicznych w zalsesi€ polAczen:

Wymagania dotycz4ce rqestracji iidentyfikacjr wykonawcdw w aukcjielektroniczn€j:

lnformacje o liczbie elaBrw aukcji €lektronrcznej i czasie ich lrwanra:

Czas twanial

' Iv.l.t) Aukcii Glck.ronicari

Prz.widzjirej€.tDr4pow.dzoi.rutcji.lcktronic.ibtphryneosranc:ony,pr:etargosanictu4tnegoctacjezoglos;ent ) N;e

Nalezy pod!6 adr€s strony int mcto*!j, na klorcj aukcja b9dzi€ prowadzona:

Czy lykonawcy. kt6tzy nie zlozyli nowych poslqpien, zoshn4 zakwalifikowani do nastepnego €rapu:

Warunki ankniec,a aukcj i elektroniczn€j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kr,,teri. oc.ny o(ert:

IV.2.2) Krrlerir

Cena
lro.oo

rermin aosra*ylto.oo

IV.2.3) Zrltoiowrni. procedury, o tl6rcj mowi w rrt. 24m ust I ulhwy Pzp (przetarg nieogr.niczony)

Nic

IV.3) NGSociicj€ z oglorz€niem, di.log konkurcncyiny, prrlnerst*o itrDowrcyjDe

IV.J.l) ltrformrcje n. i.mrl DeSocj.cji zoslGzaoieD

Minimalne *ymagani!, ktdre musz{ spetniac *rrystkie ofeny:

Przewidziane jest zaltn ezenie prawa do udzaeleria zam6wr€nia na podstawie ofed wsepnych bez prz€pro*sdzenia nego.jacji

PrzeMdziany .,esl podzial negocjacji na €tapy w celu ogranicz€nia laczby ofert

Nslezy poda6 informac.je fla temat €rap6w ncgocjacji (w tym liczk etaF w):

Info.macje dodarkowe

5 z9

IV.J.2) Infomrcje nr temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokoici nagrdd dla wykonawc6w, kt6tzy podczas dialogu konkurencyjnego prz€dstawili rozwiqzania sranowie.e podstrW do skladania ofcr! jcz.li

zama$aj4cy prz ewid'rje nagrody:

Wltf pny hamonogram postepowania

Podzial dialogu na eiapy w c€lu ograniczlnia liczby rozwiq2ai:

Naleuy podac rnforma.je na temd etap6w dralogu

IV.3.3) Infornicje m tctnrl prrtrentwr tunowlcyjnego

Elementy opisu prz€dmiotu zam6wicn ra d€fini'rj4ce minimalnc *fmagania. kt6rym muszq odpowiadai wszystkie oferry:

I nformacJe doda*owe:

WymaSania dotycz4c. zrb€zpi€czenra nalc2ytego wykonania umowy

Wykomwcy, kiorzy nie zlozyli no*ych post4picn, zoltane zak$llifikowari do nalr9pnego etapu

Temin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licylac.ii elektronicznej:

Dala: godzina:

Termin orwarcia licyuqi cl€krronicznej:

Termin i warunlr zrmknecia licyBcii elelrronrcznej

Podzial negocjacJi na eupy w celu ograniczcnru liczby of€d podlegaiqcych negocJacjom poptzez zastosowanie krferi6w o.eny ofen wskaz.nych w sp.cyfikacji

istotnych warunk6w zam6wicnia:

lnformac.Je dodatkowe

lslotDe dla ston postanowicnia, h6rc zoslrn4 wprowadzon. do trcici awier.nej umo*y w sprawie zan6wienia publiczlego, albo ogdlnc E"runki umowy, albo $zdr

InfomacJ€ dodatkowc:

rvs) zMIANA UMOWY

Pr.twiduje 3ie iltotn. anirny polt no*ien 
"rwrrl€j 

umowy w !to!unku do tredci oferg, dr podltlwie kt6rej dokor.no nlboru *?Iomwcy: Nic

Nalezy wskazac zakres, charakler zmian oraz warunki ryrowldzenir zniarl

t\:61 I\r()Rll.\c.tE ADt\ \tsTRl( \"t\E

lV6.t) Spos6b udostqprirrir itrformrcji o charaktet?Epot[ny',' (rah dottL:r)

Srodki slu4ce ochmnie informrcji o ch.rakterz€ poufnym

IV.6.2)Te.mio lkhdrrir oferl lub wniolk6w o dopuszczenie do udzialu w post$poryrniu:

Data: 2018-04-10, god2ina: l0 00.

Skr6cenie lerminu skladania *rioskdq ze wzgldu napilnfl potnebt udzi€lenia zam6wienia (pnetarg nieogmniczony, pfletffg ogmniczony, negocjacje z

osloszeniem):

629 2018-03-15,08:28

lV4) Licyt.ci. cl€klroniczrr

Adres strony intemetow€j, na kt6rcj bedzie prowad2ona licytacja elekrronicznal

Adres srrony inremerowEj, na kr6rejJ€st dosQpny opis przedmiotu zamdwieniaw licylacjielektronicznej

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji €lektrof,icznej, w./m \tymagania iechniczne urzedz€n informatycznych:

Sposdb postfpowania wtoku licytac.jielehroniczhej, w tym okresl€nie minimalnych wysokoSci post4pien:

Informacje o liczbie elapow licy6cji elekronicznej i czisi€ ich trirania:



Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=52e

Jgzyk lubj9zyki, wjakich mogq bya sporzad2ane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w poltepowaniu

IV.6.3) T.rmtu zwieani. ofertQ: do: okres w dniach: l0 (od osiarecznego rermrnu skladan,a of€rr)

IV'6.4) Prz€widuie sif uniew.znienic post?powatrir o udziel€nie zrm6wierir, w przyprdku niepr,lznrni. Jrodk6w pochodr{cych z budirtr UniiEump€jrki€j

orrz niepodl€gajecych zwroto*i Srodk6w z pomocy udzielobej przez prirlwr czlorkowslie f,uropejsldego Poroarmienia o Wolnym H.Ddlu (EFIA), kt6re

mirly bya przaaiczon€ rr slin.nsow.oie crloJci lub czfaci zrm6wierir: Nre

IV.6.5) Prltwiduje 3i9 uniewrrtri€nie postfpow.nia o udnehnie 
"rn6wietri., 

jereli3rodki 3lu4ce sfitrrnlowrniu zrm6wien nr brdrlir tr.ukow€ tub prrce

mzwojolve, kt6re zrmiwi..,4cy z{micrzrl prz€ztrrczyd [r sfinrnsow.ri€ cilosci lub c?4{ci zrn6wictlii, ni. ms.r]y hu przyznrn€ Nie

IV.6,6) Infornrcje dodltlow€:

ZALACZNIK I . INFOR]\IACJE DOT}'CZACE OFORT CZESCIOWYCH

Czda rr: I N.zwr: Pakiel nr I

l) Kr6tki opi! prz€dDiotr ?tn6vieai. (|9 ielkoit, .okres. tud:u.t t tloit lotdv slut< lub tubdt hu.lowluDrh luh o*reilene .apt:eboeanta t y),ndgdi) t*
przyprdku prrtncrctwr itrnowrcyjDego -okrcilcnic ?rpotzrbowroi. or i[oow.cylny pmdukt, ullug? lub robory budo*lrne:Przldmiolcm zrm6wienia sq druki

wg zalqazoDych \vzordq okreslone w zatq.zniku nr Patiet nr l- nruki sl6wne

2) W!p6hy slownil zsn6wie6(CPr4: 2200000G0,

3) Wirrola czdci zrm6wi€riiocr.li ,lm.ltirhcy podiic ioformrcj. o wrrloaci zro6wi€oir):

4) Cz{! trwitrh hb termin wykoo.ri.:

okes w miesiecach: 12

&ta rozpoczFia:

t Xryrerir ocery ofcrt:

Kryterium

Cena 90,00

t0,00

6) L\FORIIIACJf, DODATKOWf, :

Cz+i{ trr: 2 Nizws: Pakiel nr 2

l) Kr6lki opis przcdniotu ?'oi6w.efia (Ntelkolt, zak ts, ,ol:at i oll loltdb', "llri luh n'hh bkloelaryLh Iub okttllank :ortr.ehowata t wyndgd| 
" 
*

przyprdku prrtftntwa irrowacyjrego -okreilenie ? potrzeboweri. Ilr irrowccyjry produk., uslu8f lub robory brdolflinflPrzedmiotem zamdwieniase druki

wg zal4czonych wzor6w, okreilone w zal4czniku nr Pakiet nr 2- papier firmowy, drukikolorowe

2) Wlp6lny Slo*rik Zam6wien(CP!)r 22000000-0,

3) Wrrto{d czdci zrm6wienilo€reli zin.wirj{cy podrie ioformacje o wirtoJci zrm6wi.nis)r

729

4) Czss trwania lub termin rlkoD.ris:

okres w miesi4cach: 12

2018-03-15,08:28
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s) xryteria oceny ofen:

Kryterium

Cena 90,00

10,00

6) I\TORMACJE DODATKOWE:

Cz+56 nr: 3 N.zw.t Pakiet nr 3

l) Kr6tki opi! przcdmiotr 2tlm6t*icaia (\|plkoit, :at!a\ nxlq i iloii dostua u\lu9 luh rcb6t bulowldnyh lub obeilenk :a?otnehovah'u i wwusui) , e
przypadku pa reEtwr irnovicyjrego -okr€aleric zrpotrrcbo*rrir n. innowrcyjny pmdukr, uslugt lub robory budo*lsne:Przedmiotcm zamdwienia sq druki

w8 zalEczonych wzor6q okcslone w zaleczniku nr Pakiel nr l- biuletyn

2) W!p6lny Slownil z3m6$ien(CPlrr 22000000-0,

3) W"rto56 czgici z.m6wietrir(jcrcli zlnr*irjrcy podrje informrcr. o wrrioJci zrm6whnis):

4) Cz{. trw.ri! lub.€rmir wykorrnir:

okres wmiesi4cach: l2

5) Kryteri, ocetry ofert:

Cena 90.00

Termin dostawy l0,tl0

6) I\FORUACJE DODATXOWf, :

Krylerium

Cena 90.00

10,00

Czgat nr: 4 Nazw.: Pakiet nr 4

1) Kr6tki opi! przcdmiot$ ,,n6l*ieai, (||plkoit, .ukres, a"14 t ik'it ..lostue, u us lub tob6t hulovlunlch lub ot ellen& fupor:ehorohiu t tewagan) . *
przypldku pertn.rstwe itrnow.cy.ireeo -okrealcni€ zrpotrr.bowsri. n. innow.cyjny pmdukr. ullu8e lub roboty budo*lrne:Przedmiolem zamdMcnia sq druki

wg zalqczonych wzor6w, okrealone w zal4czniku nr Pakiel nr 4- rccepty

2) wsp6hy Slownik Z.m6wic6(CPV): 22t100000-0,

3) $hrloi{ czdci zrm6wieni.(j.reli zrmrwirj{cy podaje infornrcie o w.rtoici zlm6wieria):

4) Cas trwanir lub termin wykonrnir:

okres w miesi4cachr 12

5) Kryteri, ocery ofert:

I z9

6) INFORMACJf, DODATKOWI'

2018-03-15.08:28
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