
Nr sprawy GO/ZP-16-4/06 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o szacunkowej wartości powyżej 6000 EUR do 60 000 EUR 

 

Zamawiający 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 
tel. +48 56 63 98 119, fax. + 48 56 63 98 120 
Internet: http://www.mpo.torun.pl, e-mail: inwestycje@mpo.torun.pl 
 
 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawy: 
 

Materiały edukacyjne dla wsparcia rozwoju systemu selektywnej zbiórki 
w ramach realizacji projektu 

Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 
2004/PL/16/C/PE/023 

Zadanie Nr 4  
„Projekt wdrożeniowo-edukacyjny  

dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów” 
 

CPV: 22.14.00.00-3, 22.46.20.00-6, 22.11.00.00-4 
 

Przedmiotu zamówienia 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa materiałów edukacyjnych dla wsparcia 
rozwoju systemu selektywnej zbiórki w Toruniu: m.in. ulotek, plakatów, billboardów, 
gadżetów. 

Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2009, (dostawy 
częściowe) 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu: 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 



rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty 
dla każdego z nich), 

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 177 z późn. zm). 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć oświadczenie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich; dopuszcza się złożenie 
oświadczenia przez Pełnomocnika konsorcjum występującego w imieniu 
wszystkich jego uczestników) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do Instrukcji Dla Wykonawców, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(OŚWIADCZENIE wykonawcy ubiegającego się o wykonanie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie spełnienia warunków 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W 
szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz 
łączne kwalifikacje i doświadczenie): 
a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej 1 dostawy, której przedmiotem były materiały poligraficzne o wartości 
co najmniej 50000 PLN netto (w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla 
dostaw dokonanych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia 
wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania). W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz 
wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
Instrukcji Dla Wykonawców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te 
zostały wykonane należycie. Dokument potwierdzający należyte wykonanie 
dostawy powinien zawierać co najmniej:  
! nazwę Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu i 

stwierdzenie, że wykonał on zamówienie, którego dokument dotyczy,  
! nazwę podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane,  
! określenie przedmiotu zrealizowanego zamówienia, 
! określenie wartości zamówienia, 
! wskazanie daty wykonania zamówienia, 
! stwierdzenie, że zamówienie zostało wykonane należycie, 
! podpis upoważnionej osoby reprezentującej podmiot, na rzecz którego 

zamówienie zostało wykonane. 

2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. 
(Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.1.1).a) składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 



potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych powyżej. 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i wzorem umowy jest do 
pobrania na stronie www.mpo.torun.pl – zamówienia publiczne. 
 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie …………… zł netto + 22% VAT 
można nabyć w siedzibie Zamawiającego (kasa) lub na pisemny wniosek za zaliczeniem 
pocztowym. 
 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 
 
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
a) ds. formalno-prawnych związanych z zamówieniem:  
Specjalista ds. zamówień publicznych - Pani Renata Markiewicz, tel. nr +48 56 63 98 166. 
email: renata.markiewicz@mpo.torun.pl 
b) ds. merytorycznych związanych z zamówieniem: 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Pani Jolanta Makowska,  
tel. nr +48 56 65 09 482, 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, pokój nr 
306 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  31.07.2006.r. do godz.  10.00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, pokój nr 
209 
 

W dniu 31.07.2006.r. o godz.  10.15 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Cena ( C ) 100 % 
 
Postępowanie ogłoszono dnia 19.07.2006.r. 


