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Warszawa: Usługi druku cyfrowego na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w 

Warszawie 

Numer ogłoszenia: 177360 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego , Al. Jerozolimskie 3, 00-495 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi druku cyfrowego na 

potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Druk na płycie 

typu FOREX, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z 

selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrów 

Ilość: 17 szt. Format końcowy: 100x70 cm 2)Druk na płycie typu FOREX, druk bezpośredni 

UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem 

białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrów Ilość: 7 szt. Format końcowy: 

140x100 cm 3)Druk na płycie aluminiowej dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z 

wypełnieniem polietylenowym o łącznej grubości płyty 3mm, druk bezpośredni UV o jakości 

FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, 

dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrów Ilość: 1 szt. Plansza 150x400cm 4)Druk na 

płycie aluminiowej dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z wypełnieniem polietylenowym o 

łącznej grubości płyty 3mm, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 

1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: 

max. 10 pikolitrów Ilość: 1 szt. Plansza: 90x140cm 5)Druk na płycie aluminiowej 

dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z wypełnieniem polietylenowym o łącznej grubości płyty 

3mm, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym 

poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrów Ilość: 1 szt. 

http://www.muzeumwp.pl/


Plansza: 90x140cm 6)Druk na płycie typu FOREX, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w 

rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna 

wielkość kropli: max. 10 pikolitrów Ilość: 30szt. Format końcowy 297×420 mm 7)Druk na 

materiale poliestrowym powlekanym PCV o gramaturze min. 500g z atestem B1, zakres 

temperatur od -20 st. C do +70 st. C, gwarancja na podłoże min. 24 miesiące, druk UV o 

jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI, krawędzie zgrzewane z minimum 24 

miesięczną gwarancją na zgrzew. Baner powlekany Format: 200 x 350 cm Ilość: 7 szt. 

Oczkowany co 50cm po wszystkich bokach 8)Druk na materiale poliestrowym powlekanym 

PCV o gramaturze min. 500g z atestem B1, zakres temperatur od -20 st. C do +70 st. C, 

gwarancja na podłoże min. 24 miesiące, druk UV o jakości FOTO w rozdzielczości 

1200x1200 DPI, krawędzie zgrzewane z minimum 24 miesięczną gwarancją na zgrzew. 

Baner powlekany Format: 450 x 450 cm Ilość: 2szt. Oczkowany tylko w czterech narożnikach 

Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć wydrukowane materiały o których mowa w ust. 2 do 

siedziby Zamawiającego na własny koszt.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.81.10.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 7. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych przynajmniej 3 usług polegających na druku 

wielkoformatowym w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 



oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.muzeumwp.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie Aleje Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa. 

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

ofert: 05.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Aleje 

Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa Kancelaria Jawna - pokój nr 24. 

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 

 
 


