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Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa: Wydruk i dostawa wraz z
rozładunkiem 11 wydań miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka” o numerze

ISSN 1232-437X

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 763604-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540539250-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa, Krajowy numer
identyfikacyjny 84099300000000, ul. ul. Józefa Szafranka  7, 44-200  Rybnik, woj. , państwo
Polska, tel. , e-mail sekretariat@biblioteka.rybnik.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.biblioteka.rybnik.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wydruk i dostawa wraz z rozładunkiem 11 wydań miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta
Rybnicka” o numerze ISSN 1232-437X

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG-252/PN/1/20

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Wydruk i dostawa wraz z rozładunkiem 11 wydań miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta
Rybnicka” o numerze ISNN 1232-437X. 1.Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
usługa drukowania 11 numerów miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka”o
numerze ISSN 1232-437X o poniższych wymaganiach: - 11 wydań o objętości 36 stron (w tym
okładki) - nakład gazety – 40 000 egzemplarzy w każdym wydaniu, - format gazety - 210 mm x
265 mm - papier: strony wewnętrzne 32 strony kreda gloss 80g, 4 okładki kreda silk 170 g, druk
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4/4, - szycie: zeszytowe na dwie zszywki - pakowanie: po 100 sztuk obejmą, taśmą itp. - dostawa
i rozładunek: 39.000 egzemplarzy do magazynu oddalonego od siedziby Zamawiającego
maksymalnie do 50 km, oraz dostawa i rozładunek 1.000 egzemplarzy do siedziby
Zamawiającego. Magazyn zostanie wskazany po wyborze podmiotu kolportującego, wybranego
w osobnym postępowaniu organizowanym przez Urząd Miasta Rybnika. W gazecie znajdują się
ogłoszenia: gazeta posiada nadany numer ISSN. 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1)Zamawiający dostarcza materiały do druku w formacie PDF drogą internetową na adres
wskazany przez Wykonawcę, w terminach: 25 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 26 kwietnia,24
maja, 21 czerwca, 23 sierpnia, 27 września, 25 października, 22 listopada, 27 grudnia do godz.
13.00. 2)Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie gazety do dalszego procesu druku,
w zależności od technologii stosowanej w drukarni. 3)Zamawiający wymaga dostawy i
rozładunku wydrukowanego nakładu w terminie maksymalnie do 6 dni roboczych od dnia
przesłania materiałów do druku na serwer wskazany przez Wykonawcę. Zaproponowany w
ofercie termin dostawy zamówienia w czasie krótszym niż 6 dni będzie dodatkowo punktowany
zgodnie z zapisami rozdziału XII 4)Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz z
rozładunkiem na swój koszt całości miesięcznego nakładu, spakowanego po 100 sztuk obejmą,
taśmą itp.,: 39.000 egzemplarzy do magazynu oddalonego od siedziby Zamawiającego
maksymalnie do 50 km, a dostawę wraz z rozładunkiem 1.000 egzemplarzy do siedziby
Zamawiającego. 5)Fakturowanie odbywać się będzie częściowo po wydrukowaniu każdego
wydania. 6)Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć: 11 wydań o objętości 36 stron (w tym
okładki). 7)W cenie tych wydań należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją,
dostawą i rozładunkiem przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 79820000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 431200.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wydawnictwo "TRIADA" Wojciech Wicher
Email wykonawcy: triadaww@achjoj.pl
Adres pocztowy: ul. Plaka 34
Kod pocztowy: 42-580
Miejscowość: Wojkowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 246280.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246280.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 371332.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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