Ogłoszenie nr 510100272-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Nazwy projektów w poszczególnych częściach.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: nr 526546-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul.
Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073,
e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (url): http://www.up.lublin.pl/szp/
Adres profilu nabywcy: http://www.up.lublin.pl/szp/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na
6 części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP/PNO/3/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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:
część 1 – wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na promocję
zagraniczną projektu „Welcom to Poland”, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A do SIWZ, część 2 –
wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na promocję zagraniczną
projektu „Nowe perspektywiczne rynki rekrutacyjne dla UP w Lublinie”, zgodnie z załącznikiem
nr 2 i 2A do SIWZ, część 3 – wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z przeznaczeniem
na promocję krajową, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3A do SIWZ, część 4 – wykonanie i dostawa
gadżetów, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4A do SIWZ, część 5 – wykonanie i dostawa oznaczeń

wewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5A do SIWZ, część 6 – wykonanie i dostawa
oznaczeń zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6A do SIWZ. Zamawiający żada aby
Wykonawca: 1/ wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach
opisanych oraz zgodnie z uwagami do przedmiotu zamówienia odpowiednio w załącznikach nr 1
i 1A i/lub 2 i 2A i/lub 3 i 3A i/lub 4 i 4A i/lub 5 i 5A i/lub 6 i 6A do SIWZ. 2/ Realizacja
zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami
zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców. Wykonawca
dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt oraz rozładuje go i
wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin
płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego, 4/ Dostarczony towar musi być
najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych. 5/ Złożona przez
Wykonawcę Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment –
stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać
wymogi Zamawiającego. 6/ Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji na okres w
części 1-4: 12 miesięcy, w części 5 i 6: minimum 24 miesiące, liczonej od dnia podpisania
protokołu odbioru. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia: - w części
1 – w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, - w części 2 – od dnia podpisania
umowy do 01.10.2019 r., przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 30 dni
kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, - w części 3 – od dnia podpisania umowy do
01.09.2019 r., przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 30 dni
kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, - w części 4 - w ciągu 21 dni od dnia podpisania
umowy, - w części 5 i 6 - w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Oferty proponujące
dłuższy termin dostawy zostaną odrzucone. 3. Przewidywana maksymalna liczba dostaw w ciągu
trwania umowy: - w części 1: dostawa jednorazowa, - w części 2: dwie dostawy, - w części 3: trzy
dostawy, - w części 4: dostawa jednorazowa, - w części 5 i 6: dostawa jednorazowa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV: 79340000-9, 22462000-6, 31523200-0

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: część 1 – wykonanie i dostawa materiałów
promocyjnych z przeznaczeniem na promocję zagraniczną
projektu „Welcom to Poland”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9550
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
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:
tak
Nazwa wykonawcy: Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz, R. Fedorowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 11/10
Kod pocztowy: 35-030
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie
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 11746.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11746.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24698.40
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:
Przedmiot zamówienia w części 1 - Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany
Akademickiej w ramach realizacji programu Welcome to Poland pt. „Welcome to University of
Life Science” nr PPI/WTP/2018/1/00060. Program jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: część 2 – wykonanie i dostawa materiałów
promocyjnych z przeznaczeniem na promocję zagraniczną
projektu „Nowe perspektywiczne rynki rekrutacyjne dla UP
w Lublinie”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5590
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
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: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „MAGIC” Alina Łogodowska ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mełgiewska 32
Kod pocztowy: 20-234
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie
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 6875.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6875.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25830
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:
Przedmiot zamówienia w części 2 - Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany
Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna pt.: „Nowe
perspektywiczne rynki rekrutacyjne dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" nr
PPI/NPZ/2018/1/00005".
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: część 3 – wykonanie i dostawa materiałów
promocyjnych z przeznaczeniem na promocję krajową
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiającym unieważnił w zakresie części 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlagającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. W przedmiotowym
postępowaniu Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił
podpisania umowy w zakresie części 3. Ponieważ w niniejszym postępowaniu w zakresie części 3
upłynął termin związania ofert, niepodlegających odrzuceniu to postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą, niezależną od Zamawiającego, uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: część 4 – wykonanie i dostawa gadżetów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4362
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz, R. Fedorowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 11/10
Kod pocztowy: 35-030
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie
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 5365.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3501.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7306.20
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:
Przedmiot zamówienia w części 4 - Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany
Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna pt.: „Nowe
perspektywiczne rynki rekrutacyjne dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" nr
PPI/NPZ/2018/1/00005".
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: część 5 – wykonanie i dostawa oznaczeń
wewnętrznych
Postępowanie / część zostało unieważnione

tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że niniejsze postępowanie o udzielenie
zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
(Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. W części 5 cena najkorzystniejszej
oferty, niepodlegającej odrzuceniu, wynosi 86 838,00 zł, natomiast kwota jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 5 wynosi 75 389,16 zł brutto.
Przedmiot zamówienia w części 5 - Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany
Akademickiej w ramach realizacji programu Welcome to Poland pt. „Welcome to University of Life
Science” nr PPI/WTP/2018/1/00060. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: część 6 – wykonanie i dostawa oznaczeń
zewnętrznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 59511
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
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 73198.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50922
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128043
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:
Przedmiot zamówienia w części 6 - Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany
Akademickiej w ramach realizacji programu Welcome to Poland pt. „Welcome to University of
Life Science” nr PPI/WTP/2018/1/00060. Program jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.

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.

