
Ogłoszenie nr 574644-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.  

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie: Usługi drukowania/poligraficzne dla Filharmonii im. 

Karola Szymanowskiego w Krakowie świadczone w sezonie koncertowym 2019/2020 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, krajowy numer 

identyfikacyjny 35707768700000, ul. ul. Zwierzyniecka  1 , 31-103  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, 

tel. +48 12 4229477, e-mail administracja@filharmonia.krakow.pl, faks +48 12 4224312.  

Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia.krakow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających):  

 



I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Tak  

www.filharmonia.krakow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), osobiście lub przesłać listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oferty powinny zostać złożone na adres do korespondencji wskazany w 

treści ogłoszenia o zamówieniu, a nie na adres siedziby Zamawiającego.  

Adres:  

Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, adres do korespondencji, ul. Lubicz 48, 31-

512 Kraków  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi drukowania/poligraficzne dla Filharmonii im. 

Karola Szymanowskiego w Krakowie świadczone w sezonie koncertowym 2019/2020  

Numer referencyjny: ZA.271.12.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) 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 są usługi drukarskie/poligraficzne dotyczące sezonu koncertowego 2019/2020, niezbędne do 

funkcjonowania Zamawiającego. 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub kilka 

lub wszystkie spośród następujących części: 3.3.1. Cześć I: Druk plakatów, afiszy, pozostałych plakatów, 3.3.2. 

Część II: Druk programów, 3.3.3. Część III: Druk folderów informacyjnych i ulotek, druk mini programów na 

Musica Ars Amanda, 3.3.4. Część IV: Druk zaproszeń, kopert, kartek świątecznych, pocztówek, 3.3.5. Część V: 

Druk książki programowej, 3.3.6. Część VI: Druk plakatów na słup reklamowy. 3.3.7. Część VII: Druk 

blankietów biletów 3.4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dot. realizacji przedmiotu zamówienia i 

przewidywane ilości są zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 79810000-5  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

79820000-8 

79823000-9 

79821000-5 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2020-07-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 5.1.1. nie podlegają 

wykluczeniu z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy. 

5.1.2. spełniają warunki zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – którzy w ciągu ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują na rzecz państwowej lub 

samorządowej instytucji kultury należycie co najmniej: - w przypadku złożenia oferty na część I lub VI: dwie 

usługi o wartości co najmniej 5000,00 PLN netto każda polegające na kolorowym druku plakatów w formacie 

B2 lub większym, - w przypadku złożenia oferty na część II lub III: dwie usługi o wartości co najmniej 5000,00 



PLN netto każda polegające na kolorowym druku offsetowym broszur, programów, folderów, ulotek lub gazetek 

reklamowych, - w przypadku złożenia oferty na część IV: dwie usługi o wartości co najmniej 3000,00 PLN netto 

każda polegające na kolorowym druku offsetowym dowolnych materiałów poligraficznych, - w przypadku 

złożenia oferty na część V: dwie usługi o wartości co najmniej 5000,00 PLN netto każda polegające na 

kolorowym druku offsetowym ilustrowanej zdjęciami książki z oprawą, - w przypadku złożenia oferty na część 

VII: dwie usługi o wartości co najmniej 5000,00 PLN netto każda polegające na druku blankietów biletów, W 

przypadku usług nadal wykonywanych do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług 

(wartość) już wykonaną. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w większej liczbie części, 

powinien wykazać spełnienie warunki odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę, przy czym 

jedna usługa może służyć wykazaniu spełnieniu warunku dla więcej niż jednej części. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, 

natomiast warunki udziału wskazane w pkt 5.1.2 mogą spełniać łącznie. 5.3. Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz 

doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.5. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowania dokonywana będzie w formule „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w pkt 6. Jeżeli w tych dokumentach będą podane wartości w innych walutach niż PLN, będą one 

przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub według pierwszego średniego kursu ogłoszonego po dniu 

opublikowania ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia średni kurs nie został ogłoszony). W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z 

postępowania, natomiast warunki udziału wskazane w pkt 5.1.2 mogą spełniać łącznie. 5.3. Wykonawca może w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz 

doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.5. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowania dokonywana będzie w formule „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w pkt 6. Jeżeli w tych dokumentach będą podane wartości w innych walutach niż PLN, będą one 

przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub według pierwszego średniego kursu ogłoszonego po dniu 

opublikowania ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia średni kurs nie został ogłoszony).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
6.3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie 

Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 6.3.1. odpis z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6.4.1. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3.1 składa dokument 

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia 

dot. terminów wystawienia zawarte w punkcie 6.4.1 stosuje się odpowiednio.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 5.1.2. (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 6.3.3. dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym 

mowa w pkt 6.3.2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy: 6.2.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o 

ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć 

zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez 

właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich 

dokumentów wymienionych w pkt 6.3 i 6.4. 6.6. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.1–6.5 składa każdy z takich 

Wykonawców z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2–6.3.3, które składa ten (ci) spośród tych 

Wykonawców, który spełnia odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. 6.7. Jeżeli Wykonawca polega na 

zdolnościach technicznych innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

(zgodnie z pkt 5.4), oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 oraz 6.3–6.4 składa każdy z takich 

podmiotów z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2–6.3.3, które składa ten (ci) spośród tych 



podmiotów, który spełnia odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. Ponadto wraz z dokumentami 

wymienionymi w pkt 6.3 Wykonawca składa dowody, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego 

podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy 

podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.8. Wykonawca lub inny 

podmiot nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 6.1–6.5, jeżeli 

zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są aktualne) lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio 

oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres 

internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać. 6.8. 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1–6.7 mogą być składane wyłącznie w formie oryginału. Dokumenty, o 

których mowa w tych punktach inne niż oświadczenia mogą być składane wyłącznie w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność oryginałem, przy czym poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podmiot trzeci, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. Jeśli dokumenty zawarte w bazach, o których mowa w pkt 6.8 są sporządzone w języku obcym, 

Wykonawca składa tłumaczenie tych dokumentów na język polski.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  



Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena  80,00 

Termin dostawy 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 



przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Istotne zmiany treści umowy mogą wystąpić w sytuacjach opisanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz wyniknąć z następujących okoliczności: 1). zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu 

podpisania umowy, np. a. gdy ulegnie zmianie stawka podatku VAT (wówczas nastąpi odpowiednia zmiana 

kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 umowy).  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-08-01, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Oferty należy składać na adres: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, adres do korespondencji 

ul. Lubicz 48 , 31-512 Kraków, (III pietro, pokój nr 360 – Sala prób) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 

budynku Opery Krakowskiej w Krakowie, ul. Lubicz 48, ( III piętro, pokój nr 360 Sala prób).  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Druk plakatów, afiszy, pozostałych plakatów 

1) 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:Druk plakatów - na poszczególne 

koncerty; plakatów abonamentowych; plakatów na koncerty dla dzieci i Musica-Ars Amanda, plakatów dla 

cyklu Smykowe Granie. Wymagana jest dyspozycyjność wykonawcy (w godzinach od 8 do 16, w dni robocze 

od poniedziałku do piątku) kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefoniczny w celu przedstawiania 

projektu Zamawiającemu do akceptacji, uzgadniania wprowadzanych korekt . W przypadku nagłej zmiany 

repertuaru lub wykonawców koncertu Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty druku. W takiej sytuacji 

na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do w kontaktu telefonicznego/lub osobistego z 

Zamawiającym celem dokonania korekt, w tym samym dniu co wezwanie - w ciągu 4 godz. od wezwania, w 

godzinach od 8.00 do 16.00, w dni robocze – od poniedziałku do piątku. 1.1. Druk plakatów na koncerty 

symfoniczne, oratoryjne, chóralne, specjalne, letnie oraz plakatów abonamentowych wg projektu dostarczonego 

przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf lub tif. Pełny kolor (4+0, CMYK), 

papier kredowy o gramaturze minimum 170 g/m². Łączna ilość: 8850 szt. tj. 56 plakatów x 150 szt. jednorazowo 

oraz 3 plakaty abonamentowe x 150 szt. jednorazowo. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 

sezonu koncertowego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do 31.07.2020 r. zgodnie z dostarczonym przez 

Zamawiającego harmonogramem. Zamawiający prześle zamówienie najpóźniej do godz. 14.00 dnia 

poprzedzającego druk. Wykonawca prześle do Zamawiającego elektroniczny ozalid do godz. 16:00 dnia 

poprzedzającego druk. Wykonawca zobowiąże się do dostarczania plakatów w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego (siedziba Zamawiającego lub/i inny wskazany adres) najpóźniej w ciągu 24 godzin od akceptacji 

elektronicznego ozalidu. 1.2. Druk plakatów repertuarowych Smykowe granie wg projektu dostarczonego przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf lub tif. Format B2. Pełny kolor(4+0, 

CMYK), papier kredowy o gramaturze minimum 170 g/m². Łączna ilość 50 szt. Zamówienie będzie 

zrealizowane jednorazowo – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r. 1.3. Druk plakatów do 

cyklu Koncerty dla dzieci wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do 

druku w formacie pdf. Format B1. Pełny kolor poddruku (4+0), łączna ilość 600 szt., papier kredowy o 

gramaturze minimum 170 g/m², dodruk 5 x 120 szt. wersja 1+0. Zamówienie poddruku będzie zrealizowane 

jednorazowo – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r. Zamówienie druku będzie 

realizowane od dnia podpisania do dn. 30.06.2020 r. w ilościach po 120 szt. Zamawiający prześle zamówienie 

najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego druk. Wykonawca prześle do Zamawiającego elektroniczny 



ozalid do godz. 16:00 dnia poprzedzającego druk. Wykonawca zobowiąże się do dostarczania plakatów w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego (siedziba Zamawiającego lub/i inny wskazany adres) najpóźniej w 

ciągu 24 godzin od akceptacji elektronicznego ozalidu. 1.4. Druk plakatów do koncertów z cyklu Musica Ars 

Amanda oraz koncerty specjalne dla dzieci (Mikołaj i Dzień Dziecka), wg projektu dostarczonego przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf lub tif. Format B1. Pełny kolor (4+0, 

CMYK), papier kredowy o gramaturze minimum 170 g/m². Łączna ilość: 840 szt. plakatów: 6 x 100 szt., na 

jeden cykl koncertowy + 2 x 120 szt., na jeden cykl koncertowy. Zamówienie będzie zrealizowane w okresie od 

dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. Zamawiający prześle zamówienie najpóźniej do godz. 14.00 dnia 

poprzedzającego druk. Wykonawca prześle do Zamawiającego elektroniczny ozalid do godz. 16:00 dnia 

poprzedzającego druk. Wykonawca zobowiąże się do dostarczania plakatów w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego (siedziba Zamawiającego lub/i inny wskazany adres) najpóźniej w ciągu 24 godzin od akceptacji 

elektronicznego ozalidu.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79820000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  DRUK PROGRAMÓW 

1) 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:Zostaną udostępnione następujące 

materiały: okładka i środek w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf. Materiał do poszczególnych 

programów będzie przesyłany Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż do godz. 11:00 na 2 dni przed 

datą koncertu, którego program będzie dotyczył. Po otrzymaniu materiałów do druku Wykonawca najpóźniej do 

godz. 14:00 tego dnia przedstawi elektroniczny ozalid. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia programów 

najpóźniej w dniu koncertu, którego programy dotyczą, do godziny 14:00. W przypadku nagłej zmiany 

repertuaru lub wykonawców koncertu Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty plików programu. 

Ponowne dostarczenie elektronicznego ozalidu odbędzie się w przeciągu 6 godz. Zamówienie będzie 

realizowane w sezonie koncertowym 2019/2020 zgodnie z dostarczonym harmonogramem – od dnia podpisania 

umowy do 31.07.2020 r. Programy na koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, chóralne, specjalne, recitale 

i koncerty uniwersyteckie: wersja czarno-biała Format po złożeniu 135 mm x 210 mm, klejony Okładka: kolor 

4+0, papier karton Neoboard (cream) o gramaturze 250 g/m² Środek: kolor 1+1, papier kremowy Olin Cream o 

gramaturze minimum 120 g/m² Druk: offset środek, okładki druk cyfrowy Ilość koncertów w sezonie 

2019/2020: 52 koncerty – ilość wzorów programów 52 szt. Szczegółowy opis w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79820000-8, 79823000-9, 79821000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  



data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  3 Nazwa:  Druk folderów informacyjnych, gazetki 

1) 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:3.1. Miesięczne foldery 

informacyjne format po rozłożeniu 210 x 395 mm, falcowane w 3 miejscach na 4 skrzydełka (harmonijka). 

Papier kredowy o gramaturze minimum 150 g/m², druk w pełnym kolorze (4+4), offset. Druk na podstawie 

projektu udostępnionego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf. nakład 

500/1000/2000 szt. Materiały zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 4 dni przed 

terminem wykonania. Łączna ilość 28 000 szt. (12 wzorów). Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 

podpisania umowy do 31.07.2020 r. zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Wykonawca zobowiąże się do 

dostarczenia folderów do siedziby zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia przesłania przez 

zamawiającego materiałów. 3.2. Foldery informacyjne dotyczące abonamentów format po rozłożeniu 210 x 395 

mm, falcowane w 3 miejscach na 4 skrzydełka (harmonijka). Papier kredowy o gramaturze minimum 150 g/m², 

druk 4+2, offset. Druk na podstawie projektu udostępnionego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – 

plik do druku w formacie pdf. nakład 1000/2000 szt. Materiały zostaną udostępnione Wykonawcy przez 

Zamawiającego co najmniej na 4 dni przed terminem wykonania. Łączna ilość 6 000 szt. (3 wzory). Zamówienie 

będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.07.2020 r. zgodnie z dostarczonym 

harmonogramem. Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia folderów do siedziby zamawiającego. 3.3. Folder 

edukacyjny format po rozłożeniu 210 x 395 mm, falcowane w 3 miejscach na 4 skrzydełka (harmonijka). Papier 

kredowy o gramaturze minimum 150 g/m², druk w pełnym kolorze (4+4) offset, 2 wzory (1 - folder dla szkół i 

przedszkoli, 2 - folder dla słuchacza indywidualnego). Druk na podstawie projektu udostępnionego przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf. Nakład 2000 szt. Materiały zostaną 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 4 dni przed terminem wykonania. Łączna ilość 2 

000 szt. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.07.2020 r. zgodnie z 

dostarczonym harmonogramem. Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia folderów do siedziby 

zamawiającego. 3.4. Ulotki reklamowe format DL - 210 x 99 mm. Papier kredowy matowy o gramaturze 

minimum 300 g/m², druk w pełnym kolorze, offset. Druk na podstawie projektu udostępnionego przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf. Nakład 500/1000/2000 szt. Materiały 

zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego co najmniej na 4 dni przed terminem wykonania. 

Łączna ilość 4 000 szt. Zamówienie będzie zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy 31.07.2020 r. 

Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia folderów do siedziby zamawiającego. 3.5. Druk gazetki - mini 

programów na Musica Ars Amanda format A4 składany poziomo do formatu A5, papier kredowy matowy 150 

g/m², pełny kolor, offset. Łączna ilość 6 000 szt. (6 wzorów po 1000 szt.). Zamówienie będzie realizowane w 

okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r. zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Materiały 

zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania. 

Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia mini programów do siedziby Wykonawcy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79820000-8, 79823000-9, 79821000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 



Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  4 Nazwa:  Druk zaproszeń, kopert, kartek świątecznych, pocztówek, 

1) 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:4.1. Blankiety zaproszeń wg 

projektu dostarczonego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf. Wymiary 

200 x 210 mm, składane w poziomie lub pionie, kolor 5+1, offset , folia matowa z jednej strony, wydruk 

dwustronny, kreda matowa o gramaturze minimum 200 g/m². Zamówienie będzie realizowane do 31.07.2020 r. 

Łączna ilość 4.500 szt. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania blankietów zaproszeń do siedziby 

zamawiającego. Druki zostaną wydrukowane i dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni licząc 

od dnia zlecenia. 4.2. Kopert z nadrukiem firmowym druk kopert format C4, DL z nadrukiem 2 kolory (w tym 1 

kolor z palety Pantone + czarny) teleadresowym i logo Filharmonii Krakowskiej dostarczonym przez 

zamawiającego w formie elektronicznej. Papier w kolorze OLIN CREAM, offset, ilość kopert w formacie,: 

koperty DL 5.000 szt., C4 w ilości 300 sztuk. Zamówienie będzie zrealizowane od podpisania umowy do 

31.07.2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego. Druki 

zostaną wydrukowane i dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia zlecenia. 4.3. 

Druk kartek świątecznych wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do 

druku w formacie pdf. Wymiary 200 x 210 mm, składane w poziomie lub w pionie, kolor 5+1, folia matowa z 

jednej strony, wydruk dwustronny, papier kreda matowa o gramaturze minimum 250 g/m². Łączna ilość 250 szt. 

Zamówienie będzie zrealizowane od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego. Druki zostaną wydrukowane i dostarczone do siedziby 

Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia zlecenia. 4.4. Druk pocztówek wg projektu dostarczonego przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej- plik do druku w formacie pdf. Łączna ilość 2 000 sztuk (maksymalna 

ilość wzorów 9), kolor 4+1 CMYK, papier karton 300 g./m2 biało – biały, folia, błysk / mat. Zamówienie będzie 

zrealizowane od podpisania umowy do 31 lipca 2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

zamówienia do siedziby Zamawiającego. Druki zostaną wydrukowane i dostarczone do siedziby Zamawiającego 

w terminie 7 dni licząc od dnia zlecenia.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79820000-8, 79823000-9, 79821000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  5 Nazwa:  Druk książki programowej  

1) 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:Książka programowa Format 148 

x 210 mm Okładka przednia, jak i tylna - wg formatu książki - tj. 148 x 210 mm, papier karton Neoboard 

(cream), 2 kolory z palety Pantone – w tym złoto, folia matowa, lakier miejscowy UV, zdobne tłoczenie na 

ważny element na okładce. Skrzydełka z podwójną bigą (2 bigi koło siebie w odległości ok. 5 mm na obu 

skrzydełkach) 128 x 210 mm (w sumie 2 razy po 276 x 210 mm, plus grzbiet książki). Środek - papier OLIN 

CREAM 120 gramów, 2 kolory z palety pantone, klejony, 180 stron (+/- 8 stron), plus 12 stron kolor 4+4, nakład 



1100 szt. Książka posiada nr ISBN. Nakład: 1100 egz. Projekt w wersji elektronicznej (pdf) zostanie przekazany 

Wykonawcy najpóźniej do 23 września 2019. (druk w 10 dni).  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79820000-8, 79823000-9, 79821000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2019-09-23 

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  6 Nazwa:  Druk plakatów na słup reklamowy 

1) 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:Druk plakatów na okrągły słup 

reklamowy papier bluback (papier billboardowy) gramatura 115g/ m² lub równoważny format 300 cm x 146 cm 

w trzech brytach wymiar jednego brytu to 300 cm. x 146 cm. Każde zlecenie wykonania plakatu obejmuje druk 

3 brytów o takich wymiarach. zakładki 1 cm kolor 4+0 druk UV 11 wzorów, nakład od 1 do 6 szt. plakatów 

miesięcznie , łącznie: 61 plakatów Wraz ze zleceniem zostanie przesłany do wykonawcy projekt w wersji 

elektronicznej (pdf). Wykonawca zobowiąże się do wykonania plakatów najpóźniej w ciągu 3 dni od 

potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane w okresie wrzesień 2019 do 

czerwiec 2020.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79820000-8, 79823000-9, 79821000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  7 Nazwa:  Druk blankietów biletów 

1) 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:Druk blankietów biletów wg 

projektu dostarczonego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf. Papier 

termiczny, zadruk dwustronny: awers – cała przestrzeń biletu, rewers – projekty reklam i informacje dotyczące 

Filharmonii wraz z czarnym znacznikiem o grubości 6 – 12 mm na krawędzi i długości min. 10 mm. Format 



biletu 82,50 mmx152,4mm (6”), bilet w formie składanki, nadruk 4+4. Perforacje co 6” i 30mm od prawej 

krawędzi biletu. Łączna ilość 50 000 szt. realizowane w dwóch partiach po 25 000 szt. I partia realizowana w 

przeciągu 7 dni od podpisania, II partia do 15 stycznia 2020 roku. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

zamówienia do siedziby Zamawiającego 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79820000-8, 79823000-9, 79821000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-01-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 

Termin dostawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


