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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171972-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane
2020/S 072-171972

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Krajowy numer identyfikacyjny: 16365090000000
Adres pocztowy: ul. Wołoska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szczurowska
E-mail: wzp@ipn.gov.pl 
Tel.:  +48 225818892
Faks:  +48 225818814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipn.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ipn.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie druku gier edukacyjnych dla IPN
Numer referencyjny: BAG-22/20

II.1.2) Główny kod CPV
79800000

mailto:wzp@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
www.miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku gier edukacyjnych dla IPN z podziałem na 6 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie druku gier strategicznych z serii „Gwiaździsta eskadra”
Część nr: I

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I – wykonanie druku gier strategicznych z serii „Gwiaździsta eskadra”:
— „303. Bitwa o Brytanię” (wyd. VII) – w ilości 5 000 kompletów,
— „111. Alarm dla Warszawy” (wyd. VI) – w ilości 5 000 kompletów,
— „7. W obronie Lwowa” (wyd. IV) – w ilości 5 000 kompletów,
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia egzemplarzy, podlegających wymianie na wolne od wad w
ramach reklamacji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości 50 %
całkowitej wartości szacunkowej zamówienia publicznego (łącznie dla części I, II, III, IV, V, VI).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie w okresie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2020, przy czym przedmiot
zamówienia należy dostarczyć w terminie 45 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania przez
Zamawiającego kompletnych materiałów do druku gier edukacyjnych (dotyczy części I).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie druku gier karcianych z serii „ZnajZnak”
Część nr: II

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II – wykonanie druku gier karcianych z serii „ZnajZnak”:
— „ZnajZnak” (wyd. V/v3 Pocket) – w ilości 6 000 kompletów,
— „ZnajZnak Kresy” (wyd. II) – w ilości 4 000 kompletów,
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia egzemplarzy, podlegających wymianie na wolne od wad w
ramach reklamacji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości 50 %
całkowitej wartości szacunkowej zamówienia publicznego (łącznie dla części I, II, III, IV, V, VI).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie w okresie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2020, przy czym przedmiot
zamówienia należy dostarczyć w terminie 45 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania przez
Zamawiającego kompletnych materiałów do druku gier edukacyjnych (dotyczy części II).
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie druku układanek z broszurą edukacyjną na 80. rocznicę Bitwy o Brytanię
Część nr: III

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Część III – wykonanie druku układanek z broszurą edukacyjną na 80. rocznicę Bitwy o Brytanię:
— „Puzzle 303” (1 000 el.) – w ilości 2 000 kompletów,
— „Puzzle 303” (260 el.) – w ilości 3 000 kompletów,
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2c do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia egzemplarzy, podlegających wymianie na wolne od wad w
ramach reklamacji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości 50 %
całkowitej wartości szacunkowej zamówienia publicznego (łącznie dla części I, II, III, IV, V, VI).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie w okresie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2020, przy czym przedmiot
zamówienia należy dostarczyć w terminie 45 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania przez
Zamawiającego kompletnych materiałów do druku gier edukacyjnych (dotyczy części III).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie druku gry „Miś Wojtek” (wyd. III)
Część nr: IV
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV – wykonanie druku gry „Miś Wojtek” (wyd. III) – w ilości 4 000 kompletów, zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2d do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia egzemplarzy, podlegających wymianie na wolne od wad w
ramach reklamacji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości 50 %
całkowitej wartości szacunkowej zamówienia publicznego (łącznie dla części I, II, III, IV, V, VI).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie w okresie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2020, przy czym przedmiot
zamówienia należy dostarczyć w terminie 70 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania przez
Zamawiającego kompletnych materiałów do druku gier edukacyjnych (dotyczy części IV).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie druku gry „Bitwa Warszawska” (wyd. I)
Część nr: V

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa
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II.2.4) Opis zamówienia:
Część V – wykonanie druku gry „Bitwa Warszawska” (wyd. I) – w ilości 5 000 kompletów, zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2e do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia egzemplarzy, podlegających wymianie na wolne od wad w
ramach reklamacji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości 50 %
całkowitej wartości szacunkowej zamówienia publicznego (łącznie dla części I, II, III, IV, V, VI).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie w okresie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2020, przy czym przedmiot
zamówienia należy dostarczyć w terminie 45 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania przez
Zamawiającego kompletnych materiałów do druku gier edukacyjnych (dotyczy części V).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie druku gry „ORP Orzeł” (wyd. I)
Część nr: VI

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Część VI – wykonanie druku gry „ORP Orzeł” (wyd. I) – w ilości 5 000 kompletów, zgodnie z Opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2f do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia egzemplarzy, podlegających wymianie na wolne od wad w
ramach reklamacji / Waga: 40,00
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Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości 50 %
całkowitej wartości szacunkowej zamówienia publicznego (łącznie dla części I, II, III, IV, V, VI).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie w okresie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2020, przy czym przedmiot
zamówienia należy dostarczyć w terminie 70 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania przez
Zamawiającego kompletnych materiałów do druku gier edukacyjnych (dotyczy części VI).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej trzy (3) usługi polegające na druku różnych gier planszowych w ilości co najmniej 3 000
egzemplarzy każda (odpowiednio dla części I, II, III, IV, V, VI).
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
posłużył się tym samym doświadczeniem dla wszystkich części, na które składa ofertę, pod warunkiem że
doświadczenie to spełnia warunki określone odrębnie dla każdej z tych części.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy
(załącznik nr 4 do SIWZ).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, Sekcja
Zamówień.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) 2 000,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – część I;
2) 1 500,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) – część II;
3) 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) – część III;
4) 1 000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – część IV;
5) 1 000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – część V;
6) 1 000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – część VI.
2. Przez okres 2 miesięcy wskazany w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia należy rozumieć 60 dni.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
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:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2020

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

