
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :  
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
NR  PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/03/09 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 4403 441, e-
mail: zamowienia@ums.gov.pl 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia wraz z instrukcja dla oferentów (IDW) : www.ums.gov.pl 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej - z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz z bud żetu państwa. 

Określenie przedmiotu zamówienia - Wspólny słownik zamówień (CPV) 79342200-5 
Przedmiotem zamówienia jest usługa :  
PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH PROJEKT pn. PRZEBUDOWA 
FALOCHRONU WSCHODNIEGO w ŚWINOUJŚCIU w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 7, Działanie 7.2., w skład których wchodzą następujące 
środki: 

L. p. Rodzaj środka Opis środka 

1. film Film dokumentujący cały okres realizacji inwestycji oraz promujący POIiŚ 
(okres 2010 – druga połowa 2012) - max 20 minut, wykonanie kopii w ilości 
500 szt. 

2. ulotki Ulotki informacyjne o bieżących działaniach dot. projektu. Format A5 
dwustronne, kolor – trzy serie po  1.500 szt. 

3. foldery Druk folderów informacyjnych, format 20cm x 20cm, 8 stron, kolor - 2 serie  
po 1.000 szt. 

4. Długopisy 
plastikowe 

Długopisy promujące POIiŚ oraz Projekt "Przebudowa falochronu…" - 3 
serie po 500 szt 

5. notatniki Notatniki  promujące POIiŚ oraz Projekt "Przebudowa falochronu…" 
Format A-5 w bloczku 50-kartek  - 3 serie po 500 szt. 

6. teczki firmowe 
- kartonowe 

Promocja POIiŚ oraz Projektu "Przebudowy falochronu…" - 4 serie po 
1 000 szt.. 

7. kubki Kubki promujące  POIiŚ oraz Projekt "Przebudowa falochronu…" – 2 serie  
po po 300 szt. 

8. kalendarze Kalendarze promujące POIiŚ oraz Projekt "Przebudowy falochronu…" 
wiszące, roczne, trójdzielne, ze zrywanymi kartkami na poszczególne 
miesiące – ilość: 500 szt. x 2 lata (na lata  2011 i 2012) 

9. czapeczki  Czapeczki …" promujące POIiŚ oraz Projekt "Przebudowy falochronu…"- 
łączna ilość 500 szt. w dwóch kolorach (biały i granatowy) 

10. koszulki  Koszulki promujące POIiŚ oraz Projekt "Przebudowy falochronu…" z  
bawełny w dwóch kolorach (biały i granatowy)  - ilość 500 szt. 

11. parasolki Parasolki w dwóch kolorach (biały, granatowy) promujące POIiŚ oraz 
Projekt "Przebudowy falochronu…"– ilość 500 szt 

12a. artykuły 
prasowe 

Artykuły sponsorowane na temat Projektu  w gazecie o zasięgu 
ogólnokrajowym o nakładzie nie niższym niż 250.000 egz. pełen kolor – 2 
emisje, dzień emisji: piątek.   

12b. artykuły 
prasowe 

Artykuły sponsorowane na temat Projektu:  
w gazecie o zasięgu regionalnym (region zachodniopomorski) o nakładzie 
nie nie niższym niż 25.000 egz. – 4 emisje, dzień emisji: poniedziałek.  
w gazecie o zasięgu regionalnym (region zachodniopomorski) o nakładzie  



nie niższym niż 60.000 egz. - 4 emisje, dzień emisji: piątek. 
13. konferencje 

prasowe 
Zorganizowanie 4 konferencji na temat realizacji inwestycji z informacją 
m.in. o współfinansowaniu jej z budżetu UE -  dla zaproszonych osób, 
mediów i mieszkańców, w tym: 
2  konferencje w Szczecinie - siedzibie zamawiającego –(nagłośnienie, 
prowadzenie, rejestracja) 
2  konferencje Świnoujściu w pobliżu nasady falochronu -  oprawa, 
nagłośnienie, prowadzenie, rejestracja fotograficzna, catering – dla około  
60 osób, transport ze Szczecina do Świnoujścia – do 30 osób 

14a. strona 
internetowa 

Podstrona umieszczona na serwerze zamawiającego, dotycząca całości 
projektu i aktualnego stanu realizacji, na bieżąco aktualizowana - w 
systemie CMS, formacie CMS PHP/HTML, 

14b. strona 
internetowa 

administracja serwisu  - do 30.06.2012 r.. 

 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w ramach niniejszego 
postępowania w stosunku do treści oferty. Ewentualne zmiany niniejszej umowy,                   
z uwzgl ędnieniem postanowie ń art. 144 ustawy Pzp , mogą dotyczyć terminu realizacji  
zamówienia, wył ącznie w okre ślonych poni żej warunkach:  
Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku: 

a) wydłużenia okresu realizacji prac wykonawczych związanych z przebudową 
falochronu wschodniego - do czasu zakończenia tej inwestycji. 

b) zawieszenia prac wykonawczych związanych z przebudową falochronu wschodniego 
– w relacji do okresu zawieszenia. 

c) terminy realizacji poszczególnych elementów kampanii promocyjnej wskazane w 
„Harmonogramie realizacji usługi wraz z planem płatności” mogą ulec zmianie w 
takim zakresie, jak będzie to wynikało z ewentualnych zmian w prowadzeniu prac  
wykonawczych związanych z przebudową falochronu wschodniego. 

  
Termin wykonania  –  30.06.2012 r. 
 
Warunki udziału w post ępowaniu:  

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7  do 
niniejszej SIWZ 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 



4) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, 
stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, 
iż w ciągu ostatnich trzech lat (2007 – 2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca musi wykazać, że: 
zrealizował co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (przygotowanie i 
przeprowadzenie kampanii promocyjnych).  
Aby spełnić ten warunek, usługi na które powołuje się Wykonawca muszą być           
ukończone, a wartość każdej usługi musi być równa lub większa od kwoty           
250.000,00 zł brutto . W przypadku podania wartości usług w walutach innych niż 
złoty, Wykonawcy zobowiązani są do dokonania przeliczenia ich wartości na złote, 
według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Urzędu Zamówień Publicznych 

    Wykonawca musi załączyć do oferty Referencje , potwierdzające należyte wykonanie 
minimum dwóch usług, polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań 
(kampanii) promocyjnych o wartości, co najmniej 250.000,00 zł każda usługa, 
wymieniona w Załączniku nr 4.  

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego 
za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz 
osób.   

5) Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do przedłożenia 
opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej o wartości sumy gwarancyjnej nie niższej niż 
50.000 zł – nie później niż w dniu podpisania umowy.  

 Polisa lub inny dokument musi obowiązywać przez cały okres trwania realizacji 
zamówienia. 

6) Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7  
do SIWZ (art. 26 ust.2b ustawy).  

8) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom, 
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.   

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że, mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Ponadto Wykonawcy winni doł ączyć do oferty nast ępujące dokumenty :  



(w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument) 

1) Ofertę cenową (Formularz oferty ) zgodnie z Rozdziałem I pkt 4 SIWZ; 

2) Kosztorys ofertowy , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2,   
3) Informacj ę sporządzoną na piśmie, dotyczącą zaproponowanego sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz z zapewnieniem spełnienia wymogów jakościowych 
poszczególnych elementów oferty, sprecyzowanych w Rozdziale XIV – Opis 
przedmiotu zamówienia. 

4) Harmonogram realizacji usługi wraz z planem płatno ści , sporządzony zgodnie z 
Załącznikiem nr 9 do SIWZ , winien zostać przełożony do akceptacji Zamawiającego 
w terminie 14 dni po podpisaniu umowy . 

3. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3 niniejszego 
rozdziału zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy pzp. 

Kryteria oceny ofert: najni ższa cena brutto                           

Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział prawny - Zespół ds. 
Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 109, w terminie do dnia 10.05.2010 r. do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala 116;  dnia 10.05.2010 r., o godz. 11:00. 

Wymagania dotycz ące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Termin zwi ązania ofert ą; Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Urz ędu Zamówie ń Publicznych  w dniu 
23.04.2010 r.   
Numer ogłoszenia 115188 z dnia 23.04.2010 r. 


