
 
Piotrków Trybunalski, dnia 10.03.2009 r. 

SPZ.341-10-1-4/2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:  
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA B ĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA Z PODANIEM INFORMACJI 
O MOśLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH: 
ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLIKACJI W ZAKRESIE OGŁOSZE Ń PRASOWYCH ORAZ RUBRYK 
SAMORZĄDOWYCH POD TYTUŁEM „NASZE MIASTO” 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Część I Ogłoszenia prasowe 
Dziennik regionalny – cena za 1 moduł powierzchni ogłoszeniowej na kolumnie ogłoszeniowej i cena za 
wielokrotność modułu podstawowego. Zamawiający przewiduje ok. 400 modułów podstawowych przeznaczonych 
do publikacji w okresie obowiązywania umowy. Jeden moduł ogłoszeniowy rozumiany jest, jako powierzchnia 
reklamowa ok. 21cm2. 
Nakład dziennika ok. 15 tys. egzemplarzy. 
Część II Ogłoszenia prasowe 
Czasopismo lokalne – cena za 1 moduł powierzchni ogłoszeniowej na kolumnie ogłoszeniowej i cena za 
wielokrotność modułu podstawowego. Zamawiający przewiduje ok. 300 modułów podstawowych przeznaczonych 
do publikacji w okresie obowiązywania umowy. Jeden moduł ogłoszeniowy rozumiany jest jako powierzchnia 
reklamowa ok. 21 cm2. 
Nakład dziennika ok. 2,5 tys. egzemplarzy. 
Część III Rubryka samorz ądowa 
Tygodnik lokalny – cena za 1 rubrykę ok. ½ strony gazety, powierzchnia ok. 540 cm2 . Zamawiający przewiduje 
do 40 rubryk przeznaczonych do publikacji w okresie obowiązywania umowy. 
Nakład od 4 tys. egzemplarzy. 
Rubryka będzie zawierać między innymi następujące elementy (teksty i fotografie): prezentację działań 
Prezydenta Miasta i radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; najwaŜniejsze informacje z Ŝycia lokalnej 
społeczności; komunikaty Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z wyłączeniem ogłoszeń o przetargach; inne 
informacje o charakterze samorządowym np. prawo samorządowe, ogłoszenia, relacje z sesji rady Miasta, 
wyjaśnienia, informacje o zamierzeniach itp. 
Część IV Rubryka samorz ądowa 
Tygodnik lokalny – cena za rubrykę za 1 rubrykę objętości ok. ½ strona gazety, powierzchnia ok. 540 cm2. 
Zamawiający przewiduje do 40 rubryk przeznaczonych do publikacji w okresie obowiązywania umowy.  
Nakład do 3,9 tys. egzemplarzy. 
Rubryka będzie zawierać między innymi następujące elementy (teksty i fotografie): prezentację działań 
Prezydenta Miasta i radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; najwaŜniejsze informacje z Ŝycia lokalnej 
społeczności; komunikaty Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z wyłączeniem ogłoszeń o przetargach; inne 
informacje o charakterze samorządowym np. prawo samorządowe, ogłoszenia, relacje z sesji rady Miasta, 
wyjaśnienia, informacje o zamierzeniach itd. 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:  
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Karola Rudowskiego 10, pokój 317 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:  
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu: 
1) Posiada ć uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli ustawy nakładaj ą 
obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące 
dokumenty: 



a) 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, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
b) Zezwolenie na działalność wydawniczą oraz numer ISSN określony, jako „Międzynarodowy Znormalizowany 
Numer Wydawnictw Ciągłych” (art.27 prawa prasowego Dz. U. z 1984 r., nr 5 poz. 24 z późn. zm.) lub podpisaną 
umową z wydawnictwem na realizację zleceń ogłoszeniowych.   
c) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 4. 
2) Posiada ć niezb ędną wiedzę i do świadczenie oraz dysponowa ć potencjałem       technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi ą pisemne zobowi ązanie innych podmiotów do 
udost ępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
3) Znajdowa ć się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie   niniejszego 
zamówienia.  
4) Nie podlega ć wykluczeniu z post ępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówie ń publicznych. W 
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące 
dokumenty:  

a)oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie            art. 24 ust 1 oraz ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych - wg zał ącznika nr 3 ; 

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie 

spełnia”, 
• niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; 

ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia  
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym 
terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w 
którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania 
ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:  
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  
Cena – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 19.03.2009 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 19.03.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP  
Data wysłania 10/03/2009 Numer: 56548-2009 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWC Ą: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Marta skórka,  
tel. 044 732-77-93  Pasa Ŝ Karola Rudowskiego 10, pok. nr 102, Piotrków Trybun alski. 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Izabela Smolarczyk  
tel. 044 732-77-97, Pasa Ŝ Karola Rudowskiego 10, pok. nr 317, Piotrków Trybun alski. 

 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA  USTANOWIENIA  DYNAMIC ZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 
WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW  
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM 
AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM ST RONY INTERNETOWEJ, 
NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA  
Zamawiający nie przewiduje. 
 


