
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.rot.swietokrzyskie.travel

Kielce: Wykonanie fotografii (zdj ęć promocyjno-reklamowych) dla

Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promo cja

Numer ogłoszenia: 93219 - 2014; data zamieszczenia:  29.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego , ul. Ściegiennego

2/32, 25-125 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3618057, faks 041 3618057.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.swietokrzyskie.travel

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: związek stowarzyszeń.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie fotografii (zdjęć promocyjno-

reklamowych) dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje

wykonanie minimum 1210 sztuk fotografii (zdjęć promocyjno-reklamowych) w celu utworzenia banku zdjęć

służących do promocji tras rowerowych Polski Wschodniej (na terenie pięciu województw), przedstawiających

trasy rowerowe, atrakcje turystyczne, krajobrazy spotykane na trasie oraz w okolicy do około 20 km w promieniu

trasy rowerowej oraz zdjęcia z imprez rowerowych..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zakres: do 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot został określony w Części I ust. 3 SIWZ

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.96.10.00-8, 79.96.13.00-1, 79.96.11.00-9, 79.96.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do

wniesienia wadium w kwocie: 1) Dla części I - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych); 2) Dla części II - 600,00 zł

(słownie: sześćset złotych); 3) Dla części III - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych); 4) Dla części IV - 600,00 zł

(słownie: sześćset złotych); 5) Dla części V - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych);

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy muszą wykazać, iż zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) lub

aktualnie realizują co najmniej cztery usługi (umowy) o łącznej wartości brutto równej lub przekraczającej

30.000,00 zł, których przedmiotem było wykonanie fotografii reklamowej lub promocyjno- reklamowej, z

których każda usługa opiewała na kwotę nie niższą niż 3 000 zł brutto, w tym: jedna usługa dotycząca

wykonania fotografii z modelami i jedna usługa fotografii reporterskiej (dokumentowania wydarzeń).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca sporządzi wykaz personalny osób, które

będą brały udział w realizacji zamówienia, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty w jednej lub w dwóch częściach postępowania -

Wykonawca wykaże minimum 1 osobę, a w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty w trzech,

czterech lub pięciu częściach postępowania - Wykonawca wykaże minimum 2 różne osoby do realizacji

zamówienie, które muszą mieć przynajmniej 2-letni staż pracy w zawodzie fotografa.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
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NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
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III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) dowód wniesienia wadium, na zasadach określonych w SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy

(zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6. do SIWZ), 3) oświadczenie Wykonawcy o części zamówienia,

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 9 do SIWZ), 4)

w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania

pełnomocnika

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej Umowy (zmiany terminu lub sposobu

wykonania Umowy), w przypadku: 1) gdy dotrzymanie terminu wskazanego w Umowie okazało się niemożliwe z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a których to przyczyn nie można było przewidzieć lub zmiana terminu jest

uzasadniona potrzebami Zamawiającego; 2) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której

Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminów o których mowa w § 2

ust. 1 Umowy; 3) zmiany wszelkiego rodzaju wytycznych, regulacji i innych dokumentów mających lub mogących

mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 4) wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego

nie wynikające z winy Wykonawcy; 5) zmiany podwykonawców

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.rot.swietokrzyskie.travel

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Regionalna Organizacja

Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Biuro Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja ,

ul. Ściegiennego 2/39, 25-033 Kielce, tel. (41) 361-80-57.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.05.2014

godzina 10:00, miejsce: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego

2/39, 25-033 Kielce w pokoju 39, I piętro.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Trasy rowerowe w
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Polsce Wschodniej - promocja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne,

Działanie V.2 - komponent promocja tras rowerowych.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Część I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zdjęć dla województwa warmińsko - mazurskiego - łącznie minimum 240 sztuk zdjęć (zdjęcia

dokumentacyjne trasy; zdjęcia ogólne obiektów, krajobrazów, trasy rowerowej i atrakcji turystycznych - 207

sztuk, zdjęcia z modelami - 19 sztuk, zdjęcia zrobione w technice HDR - 5 sztuk, zdjęcia panoramiczne - 2

sztuk, zdjęcia lotnicze - 7 sztuk,).

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.96.10.00-8, 79.96.13.00-1, 79.96.11.00-9, 79.96.12.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Część II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zdjęć dla województwa podlaskiego - łącznie minimum 380 sztuk zdjęć (zdjęcia dokumentacyjne

trasy; zdjęcia ogólne obiektów, krajobrazów, trasy rowerowej i atrakcji turystycznych - 286 sztuk, zdjęcia z

modelami - 66 sztuk, zdjęcia zrobione w technice HDR - 0 sztuk, zdjęcia panoramiczne - 22 sztuk, zdjęcia

lotnicze - 6 sztuk,).

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.96.10.00-8, 79.96.13.00-1, 79.96.11.00-9, 79.96.12.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Część III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zdjęć dla województwa lubelskiego - łącznie minimum 230 sztuk zdjęć (zdjęcia dokumentacyjne

trasy; zdjęcia ogólne obiektów, krajobrazów, trasy rowerowej i atrakcji turystycznych - 139 sztuk, zdjęcia z

modelami - 59 sztuk, zdjęcia zrobione w technice HDR - 7 sztuk, zdjęcia panoramiczne - 15 sztuk, zdjęcia

lotnicze - 10 sztuk).

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.96.10.00-8, 79.96.13.00-1, 79.96.11.00-9, 79.96.12.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Część IV.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zdjęć dla województwa podkarpackiego - łącznie minimum 190 sztuk zdjęć (zdjęcia

dokumentacyjne trasy; zdjęcia ogólne obiektów, krajobrazów, trasy rowerowej i atrakcji turystycznych - 73

sztuk, zdjęcia z modelami - 91 sztuk, zdjęcia zrobione w technice HDR - 6 sztuk, zdjęcia panoramiczne - 2

sztuk, zdjęcia lotnicze - 18 sztuk.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.96.10.00-8, 79.96.13.00-1, 79.96.11.00-9, 79.96.12.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Część V.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zdjęć dla województwa świętokrzyskiego - łącznie minimum 170 sztuk zdjęć (zdjęcia

dokumentacyjne trasy; zdjęcia ogólne obiektów, krajobrazów, trasy rowerowej i atrakcji turystycznych - 77

sztuk, zdjęcia z modelami - 78 sztuk, zdjęcia zrobione w technice HDR - 5 sztuk, zdjęcia panoramiczne - 4

sztuk, zdjęcia lotnicze 6 sztuk.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.96.10.00-8, 79.96.13.00-1, 79.96.11.00-9, 79.96.12.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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