Olsztyn, 14 listopada 2017r.
Znak sprawy: KDO.0543.24.2017
OGŁOSZENIE
I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
II. Tryb postępowania: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro.
III. Przedmiot zamówienia: wykonanie druków promocyjnych .
IV. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, zgodnie
z przedstawioną specyfikacją (zał. nr 4) druków promocyjnych i dostarczenie ich do siedziby
zamawiającego.
V. Termin realizacji zamówienia: został określony w specyfikacji druków (zał. nr.4)
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1. złożą ważną ofertę,
2. złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3. złożą oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty.
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 221 w terminie do dnia 20.11.2017r. do
godz. 15.00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na
adres: Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła
II 1, 10 – 101 Olsztyn, pok. 221.
2. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego,
Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, pok. 221, z dopiskiem: „Oferta
na wykonanie druków promocyjnych”.
VIII. Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert:
cena – waga: 100 %
IX. Termin związania z ofertą:
30 dni od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
X. Termin i miejsce otwarcia ofert:
20.11.2017r. godz. 15.15, w siedzibie Zamawiającego w pok. 221.
XI. Błędy w ofercie:
1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę
pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe
użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
3. Zamawiający poprawi błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki
podatku od towarów i usług.
XII. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści warunków uczestnictwa jak również
możliwość zmiany treści ogłoszenia.
XIII. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest: Karolina Kamińska, tel: 89-527-31-11,
wew. 514, e-mail: kaminska.karolina@olsztyn.eu
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
Załączniki
Zał. nr 1 – warunki uczestnictwa w postępowaniu
Zał. nr 2 - wzór umowy
Zał. nr 3 – formularz ofertowy
Zał. nr 4 – specyfikacja na druk zaproszeń
Dyrektor Biura Komunikacji i
Dialogu Obywatelskiego
Aneta Szpaderska

