
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Powyżej 14 000 EURO, poniżej progów unijnych 

 
ZP.272.1.2014 

 

Promocja Powiatu Ostrowieckiego 
poprzez sport w 2014r. - piłka siatkowa 

 
Numer ogłoszenia w BZP: 7640 - 2014;  

data zamieszczenia: 08.01.2014r. 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu , ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2476965, faks 041 2476610. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.tos.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocja Powiatu Ostrowieckiego 

poprzez sport w 2014r. - piłka siatkowa. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: 1)Umieszczenie na dwóch kompletach strojów sportowych Herbu Powiatu 

Ostrowieckiego; 2)Umieszczenie na dresach treningowych Herbu Powiatu Ostrowieckiego 

(zawodniczki i sztab szkoleniowy); 3)Umieszczenie na stronie internetowej Klubu Herbu Powiatu 

Ostrowieckiego wraz z linkiem do strony internetowej Starostwa Powiatowego 4)Umieszczenie 

Herbu Powiatu Ostrowieckiego na plakatach informujących o meczach. 5)Umieszczenie w halach 

sportowych, gdzie drużyna rozgrywa swoje mecze, baneru promocyjnego z herbem, nazwą i 

adresem strony internetowej Starostwa. 6)Udostępnianie wszystkim lokalnym mediom (Echo Dnia, 

Gazeta Ostrowiecka, Wiadomości Świętokrzyskie, Telewizja Krzemionki, Telewizja Internetowa 

Ostrowiec.TV, Radio Kielce), oraz portalom internetowym tych mediów; również udostępnianie 



lokalnym tp://www.sportostrowiecki.pl) i ogólnopolskim portalom internetowym 

(http://www.sportowefakty.pl/ i http://www.siatka.org/) zajmującymi się piłką siatkową, relacji i zdjęć 

z meczy. 7)Udostępnianie informacji o działalności Klubu do celów promocyjnych Powiatu z 

możliwością posługiwania się nazwą Klubu, jego znakami graficznymi oraz wizerunkami 

zawodniczek; 8)Wymienianie przez spikera zawodów Powiatu Ostrowieckiego i Starostwa 

Powiatowego jako sponsora Klubu. Szczegółowy zakres usługi i sposób wykonania zamówienia 

określa Umowa stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 92.62.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Oświadczenie, że Wykonawca posiada drużynę w piłce siatkowej i będzie 

uczestniczył w pierwszoligowych rozgrywkach seniorek w rundzie wiosennej sezonu 

2013/2014 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 



 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

- Oświadczenie, że Wykonawca posiada drużynę w piłce siatkowej i będzie uczestniczył w 

pierwszoligowych rozgrywkach seniorek w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.tos.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Referat 

Zamówień Publicznych i Przetargów, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 

37, 27-400 Ostrowiec Św., pokój 214, II piętro budynku.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

16.01.2014 godzina 11:45, miejsce: Referat Zamówień Publicznych i Przetargów, Starostwo 

Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św., pokój 214, II piętro 

budynku.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 
 
 
 
 
 
data: 08.01.2014 rok 
 
 
 
 
      ………………………………………………… 
       Podpis dwóch członków Zarządu 


