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Warszawa: Wydruk dwujęzycznego katalogu pt. Zachować
Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli
polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945 oraz
publikacji edukacyjnej pt. Świadkowie historii. Represje
Niemieckie wobec obywateli polskich w okresie II wojny
światowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja"Polsko-Niemieckie Pojednanie", ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 0-22 6959978, faks 0-22 6959977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydruk dwujęzycznego katalogu pt. Zachować
Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945 oraz
publikacji edukacyjnej pt. Świadkowie historii. Represje Niemieckie wobec obywateli polskich w okresie II wojny
światowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa usługa drukowania i
usług powiązanych, polegająca na wydruku, oprawie, pakowaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego,
dwujęzycznego katalogu pt. Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz
Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945 (wznowienie publikacji wydanej w roku 2007 z nadany numerem ISBN 97883-922446-0-8) oraz publikacji edukacyjnej pt. Świadkowie historii. Represje Niemieckie wobec obywateli
polskich w okresie II wojny światowej (dodruk publikacji wydanej w roku 2010 z nadanym numerem ISBN 978-
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83-930100-5-9). Do obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie całokształt prac związanych z wykonaniem zlecenia
na druk i oprawę, wg parametrów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w oparciu o
surowce, sprzęt oraz nakłady pracy Wykonawcy, z dostarczonych przez Zamawiającego (w formacie PDF) plików
z materiałami do wydruku po składzie i korekcie. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do siedziby
Zamawiającego pełnego nakładu w terminie określonym w szczegółowym opisie zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Drukarnia Murugumbel Paweł Gmitruk, śegańska 1, 04-713 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47693,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 40932,00
Oferta z najniŜszą ceną: 40932,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 45854,40
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
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Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
Zamówienie na dodruk katalogu oraz publikacji edukacyjnej jest jednym z kilku zamówień tego samego
rodzaju udzielanych w roku 2012, których łączna szacowana wartość, podczas tworzenia planu
wydatków, wynosiła ok. 70 tys. zł netto. RóŜnorodność źródeł finansowania, jak równieŜ niepewność
realizacji,

były

powodem

podjęcia

decysji

o

udzielaniu

poszczególnych

zamówień

osobno,

z

jenooczesnym stosowaniem przepisów ustawy Pzp. do kaŜdego z nich. W związku z tym, Ŝe
przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakosciowych, a
wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.

8.,

zamawiający

skorzystał

z

moŜliwości

przeprowadzenia

prostej

procedury

udzielenia

zamówienia, jaką zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp. jest tryb zapytania o cenę.
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