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Ogłoszenie nr 510216514-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.

Miasto Rybnik: Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do

potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

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:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2,
44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail
zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124. 
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.107.2019

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: 

Przedmiotem zamówienia jest druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach parlamentarnych. Zakres
zamówienia: - nakład 800 sztuk, - papier offset o gramaturze 80 g/m2, - papier koloru białego, -
tekst w kolorze czarnym a infografika (oznaczenie lokali dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych) w kolorze niebieskim, - format B1, - druk jednostronny, - transport do
siedziby Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, - obwieszczenia muszą zostać
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zapakowane w papier pakowy - po 50 sztuk, - Wykonawca na podstawie materiałów
przekazanych przez Zamawiającego przygotuje wzór projektu obwieszczenia i przekaże go do
akceptacji Zamawiającemu, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu
obwieszczenia opracowanego przez Wykonawcę, po każdorazowym wprowadzeniu zmian, -
druk obwieszczeń nastąpi maksymalnie do 72 godzin po ostatecznym zaakceptowaniu projektu
przez Zamawiającego. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej
określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - czynność drukowania W odniesieniu do
Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie
pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: INFOPAKT Spółka Jawna D. Stańczyk, M. Padewski 
Email wykonawcy: biuro@infopakt.pl 
Adres pocztowy: ul. Przewozowa 4 
Kod pocztowy: 44-206 
Miejscowość: Rybnik 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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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 971.70 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 971.70 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1190.00 
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  zapytania o cenę  na podstawie art. art. 70 ustawy
Pzp  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. 
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są
dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiot zamówienia jest usługą powszechnie dostępną o
ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


