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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247063-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne
2017/S 122-247063

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Olga Bieleń
E-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie elementów programu edukacyjnego, tj. materiałów poligraficznych oraz materiałów promocyjnych
(gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo wraz z dostawą do RCKiK, postępowanie znak:ZZP-73/17.
Numer referencyjny: ZZP-73/17

II.1.2) Główny kod CPV
39294100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:o.bielen@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl


Dz.U./S S122
29/06/2017
247063-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 5

29/06/2017 S122
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 5

Wykonanie elementów programu edukacyjnego, tj. materiałów poligraficznych oraz materiałów promocyjnych
(gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo wraz z dostawą do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020” w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 74 693.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie elementów pakietu edukacyjnego dla szkół tj. materiałów
poligraficznych oraz gadżetów.
1. Materiały poligraficzne, w tym:
a. Plakat edukacyjny dla klas 1-3 w nakładzie 120 szt.,
b. Ściągawka dla nauczyciela dla klas 1-3 w nakładzie 220 szt.,
c. Certyfikat dla szkoły – klasy 1-3 w nakładzie 35 szt.,
d. Teczka prasowa – klasy 1-3 w nakładzie 140 szt.,
e. Scenariusz lekcji dla klas 1-3 w nakładzie 280 szt.,
f. Plakat edukacyjny dla klas 4-6 w nakładzie 120 szt.,
g. Ściągawka dla nauczyciela dla klas 4-6 w nakładzie 220 szt.,
h. Certyfikat dla szkoły – klasy 4-6 w nakładzie 35 szt.,
i. Teczka prasowa – klasy 4-6 w nakładzie 140 szt.,
j. Scenariusz lekcji i quiz dla klas 4-6 w nakładzie 280 szt.,
k. Tablice edukacyjne dla klas 4-6 w nakładzie 120 szt.,
l. Ulotka dla rodzica – klasy 4-6 w nakładzie 20 030 szt.,
m. Plakat edukacyjny dla klas gimnazjalnych w nakładzie 50 szt.,
n. Ściągawka dla nauczyciela – klasy gimnazjalne w nakładzie 120 szt.,
o. Teczka prasowa – klasy gimnazjalne w nakładzie 50 szt.,
p. Scenariusz lekcji i quiz dla klas gimnazjalnych w nakładzie 120 szt.,
q. Tablice edukacyjne dla klas gimnazjalnych w nakładzie 50 szt.,
r. Ulotka dla rodzica – klasy gimnazjalne w nakładzie 6 800 szt.,
s. Plakat edukacyjny dla klas ponadgimnazjalnych w nakładzie 450 szt.,
t. Ściągawka dla nauczyciela – klasy ponadgimnazjalne w nakładzie 550 szt.,
u. Certyfikat dla szkoły – klasy ponadgimnazjalne w nakładzie 100 szt.,
v. Teczka prasowa – klasy ponadgimnazjalne w nakładzie 330 szt.,
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w. Scenariusz lekcji i quiz dla klas ponadgimnazjalnych w nakładzie 700 szt.,
x. Tablice „Grupy krwi” dla klas ponadgimnazjalnych w nakładzie 400 szt.,
y. Tablice „Procenty” dla klas ponadgimnazjalnych w nakładzie 380 szt.,
z. Tablice „Przeciwciała” dla klas ponadgimnazjalnych w nakładzie 580 szt.,
aa. Ulotka dla rodzica – klasy ponadgimnazjalne w nakładzie 33 300 szt.,
bb. Ulotka dla maturzystów – klasy ponadgimnazajalne w nakładzie 19 600 szt.
2. Gadżety dla nauczyciela:
a. Klasy 1-3 – w nakładzie 225 szt.,
b. Klasy 4-6 – w nakładzie 205 szt.,
c. Klasy gimnazjalne – w nakładzie 70 szt.,
d. Klasy ponadgimnazjalne – w nakładzie 650 szt.,
3. Płyta DVD:
a. Klasy 1-3 – w nakładzie 140 szt.,
b. Klasy 4-6 – w nakładzie 120 szt.,
c. Klasy gimnazjalne – w nakładzie 50 szt.,
d. Klasy ponadgimnazjalne – w nakładzie 330 szt.,
4. Gadżety dla uczniów – elastycznych ołówków z gumką:
a. Klasy 1-3 w nakładzie 19 020 szt.,
b. Klasy 4-6 w nakładzie 17 000 szt.,
5. Gadżety dla uczniów – magnetycznych zakładek do książki:
a. Klasy gimnazjalne w nakładzie 2 000 szt.,
b. Klasy gimnazjalne w nakładzie 37 500 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. ilości nakładu stanowi załącznik nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % przedmiotu
zamówienia (nakładu).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gramatura papieru dla tablic informacyjnych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Metalowe listwy wzmacniające do tablic wraz z metalowym uchwytem do
zawieszenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Metalowe listwy wzmacniające do plakatów wraz z metalowym uchwytem do
zawieszenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Długopisy do notesu / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 082-158119

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Wykonanie elementów programu edukacyjnego, tj. materiałów poligraficznych oraz materiałów promocyjnych
(gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo wraz z dostawą do RCKiK, postępowanie znak:ZZP-73/17

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/06/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Agencja Reklamowa Cieślik Studio L Sp.j.
REGON 350903219
ul. Kisielewskiego 28
Kraków
31-708
Polska
Tel.:  +48 124235776
E-mail: szef@studiol.pl 
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 693.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158119-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:szef@studiol.pl


Dz.U./S S122
29/06/2017
247063-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 5

29/06/2017 S122
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 5

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn.
zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

