Ogłoszenie
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej progu określonęgow art. 1 1 ust, 8 ustawy zdnia29 stycznia
2004 roku - prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z2010 roku, nr ll3,poz.759 zpóźn zm)
na przygotowanie oraz realizację kampanii promocyjnej świńpolskich ras zachowawczych

l)

Nazwa i adres zamawiającego:
Po|ski Zwtązek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS", ul. Ryzowa 90,02-495
WarSzawa,

2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
3) Adres strony internetowej, na której zami€szczona
4)

będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia : www.polsus.pl

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkośćlub zakres zamówienia, z podaniem informacji o
możliwościskładania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja kampanii promocyjnej świńpolskich ras
zachowawczych. Czas realizacji kampanii 5 miesięcy (l kwietnia 2013 r. - 3l sierpnia 2013 r.).
maksymalny budżet zadania wynosi 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych). Przedmiot
zamówienia finansowany jest z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Brak możliwościskładania
ofeń częściowych.

4.1) Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):
o '79341400-0 usługi prowadzenia kampanii reklamowych

5)
6)
7)

o

79342200-5 usfugi w zakresie promocji

o

79340000-9 usługi reklamowe i marketingowe

Informacja o moż|iwościzlożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza złożeniaoferty
wariantowej

Termin wykonania zamówienia: l kwietnia 2013 r. - 31 sierpnia 2013 r,
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy:

a)
b)

posiadają uprawnienia do wykonywania okręślonej działalnościlub cz}.nności, jezeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
zdolnyni do wykonania zamówienia;
majdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

i

podlegają wykluczeniu
publicmych,

zamówień

c)
d) nie

z

postępowania na podstawię art.

24 ustawy Prawo

osobami

Dokumenty wymagane dla potwierdzęnia waruŃów udziału w postępowaniu:
a) Prawidłowo wypełniony formularz oferty (Załącznik nr l do Specyfikacji Istotnych WaruŃów
Zamówienia).

b) Podpisane oświadczenie Wykonawcy o
art.22 ust.

l

spełnianiu warunków określonychw

ustawy (załączniknr 2 do Specylrkacji Istotnych Warunków Zamówienia).

c) Wykaz zrealizowanych kampanii promocyjnych branży
d)
e)
0
c)
h)

rolno-spozywczej
z ostatnich 3lat (załącnlik nr 3) oraz ewentualnie kopie referencji, jeśliWykonawca takie posiada.
Zaparafowany projekt umowy jako jej akceptacja (projekt umowy stanowi zńącznik nr 4 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w § 3 SIWZ.
Aktualny wypis / odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) z właściwegorejestru albo zaświadczenię o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
wypis z KRK dla osób fizycznych lub dla podmiotu

zaświadczenie zUrzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami

D

j)

zaświadczęniez ZUS o niezaleganiu ze składkamt
Oryginał pełnomocnictwa do złożęnia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez
mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z nnych dokumentów

z

wraz

ńożottych

Przyjmuje

ofertą.

się,

żę pełnomocnictwo do złożeniaoferty upowazria równiez do poświadczenia
za zgodnośćz oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz

k)

z ofertą, chyba że ztreścipełnomocnictwa wlmika co innego.
podmioty zagraniczne powinny dostarczyć równoważne dokumenty, które obowiązują w kraju
pochodzenia Wykonawcy.

8)

Informacja na temat wadium: Wadium wynosi l0 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto.

9)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów:

Łączna cena brutto realizowanego zamówienia
Ocena kreacji i ogólnej koncepcji kampanii
Dopasowanie dzia|ań do grupy docelowej
C"+ Ck+ Cgd
9.1) Kryterium C"
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto

za

nealizowanie przedmiotu

zamówienia. Wykonawca, który przedstawi najntższa cenę w ofercie otrzyma 10 pkt. za cenę. Pozostali
wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do poniższego wzoru:
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9.2) Kryterium C1

Kryterium oceny kreacji i ogólnej koncepcji kampanii - maksymalnaliczbapunktów, którą Wykonawca
moze uzyskać to 60 pkt. Ocenie zostaną poddane następujące parametry
o adekwatność koncepcji kreacji do idei projekfu (0-15 pkt.)

o
.
o

zauważalnośći siła oddziaĘrvaniaprzekazu (0-15 pkt.)
cz}telnośći spójność komunikatu (0-15pkt)
poziom artystycmy (0-15pk0

9.3) Kryterium C.6

l0)

Dostosowanię zaproponowanych rozwiązań do postawionych przed kampanią celów komunikacyjnych i
strategicznych pod kontem dotarcia do grup docelowych (0-30pkt.)
Miejsce i termin składania ofert: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
,,POLSUS", ul. Ryzowa 90,02-495 Warszawa, parter do godziny +}3ełv<lniłłSl3}30l+foku 09:00 w

dniu 20.03.20l3 roku.
11) Termin związania ofertą: Związanie ofertąprzez 60 dni od upĘv-u terminu składania ofert.
12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie zamięrza zawrzęć umowy
ramowej.

13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz

internetowej,

na

z

adresem strony
której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów: Zamawiający nię zamierzaustanawiać dlłramicznego systemu zakupów.

przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznei wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja

14) Informacje

o

elektroniczna: Zamawiający

nie zarlierza dokonyvać wyboru oferty

najkorzystniejszej z

zastosowanięm aukcji elektronicznej.

15) Informacje o przewidywanym zamówieniu uzupełniającymo o którym mowa w art.67 ust.l Pkt. 6 i
7 |ub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje
ustalenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Pozostałe warunki zawarte są w SIWZ
Kierownik j ednostki zamaw iającej
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