
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www: zkbiebrza.pl 

 

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań 

Numer ogłoszenia: 17310 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Biebrza , Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. 

podlaskie, tel. 85 712 0505, faks 85 712 0505. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkbiebrza.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mój dom, moje środowisko - promocja 

zachowań. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu 

zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Opracowanie poradnika ABC odpadów - czyli co 

każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien - to jest opracowanie treści i materiałów 

informacyjnych które zostaną umieszczone w poradniku. Poradnik ma być formatu A4, ilość stron - 

minimum 16, druk ma być kolorowy, obustronny i ilustrowany. Materiał ma być informacyjno - 

instruktażowy skierowany zarówno do mieszkańców gmin, przedsiębiorców jak też sołtysów, 

radnych. W przewodniku należy umieścić informacje o sposobach zagospodarowania 

poszczególnych frakcji odpadów. Informacje należy zilustrować dokumentacją fotograficzną i 

rysunkami. Dodatkowo w przewodniku należy umieścić informacje na temat: - Ile śmieci wytwarza 

mieszkaniec z terenu LGD Fundacji Biebrzańskiej, - Jaki jest skład wyrzucanych odpadów, - 

Dlaczego odpady niebezpieczne i odpady ulegające biodegradacji tworzą (mieszankę wybuchową) 



na składowisku odpadów, - Czy na śmieciach można zarobić? Co to jest punkt skupu surowców i 

gdzie są takie punkty na terenie LGD Fundacji Biebrzańskiej? - Możliwe do podjęcia przez 

mieszkańców działania w zakresie unikania powstawania odpadów i odzysku na terenie 

nieruchomości (np.: opakowania zwrotne, Eko-etykietowanie, kompostowanie przydomowe), - 

Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych i dlaczego warto je dostarczać do 

PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Należy umieścić Listę 

adresową PSZOK-ów wraz z mapkami dojazdu. Do przygotowania przewodnika należy 

wykorzystać: - lokalne uchwały LGD o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, - Plan 

Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, - założenia funkcjonalno-

użytkowe Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Sortowni w Dolistowie Starym, 

stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Mońkach, itp. 1.2. 

Dokumentacja fotograficzna i grafika autorska poradnika ABC odpadów - czyli co każdy 

mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien - to jest zakup zdjęć autorskich i opracowanie grafiki do 

poradnika. 1.3. Opracowanie i druk publikacji Bądź Eko - to jest opracowanie treści publikacji dla 

najmłodszych do wykorzystania w szkołach i przedszkolach oraz wydruk 4000 egzemplarzy 

publikacji. Publikacja ma być formatu A4, ilość stron - minimum 12, druk ma być kolorowy, 

obustronny i ilustrowany). Przekazanie jednego egzemplarza dla Zamawiającego w formie 

elektronicznej z prawami autorskimi. Treść publikacji ma być edukacyjna w dziedzinie 

proekologicznych zachowań, dostosowana do wieku dzieci, ma zawierać podstawowe informacje o 

sposobach zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów z poradnika ABC odpadów - czyli 

co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien. Informacje należy zilustrować dokumentacją 

fotograficzną i rysunkami. 1.4. Druk i dystrybucja do gmin poradnika ABC odpadów - czyli co każdy 

mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien - to jest wydruk 5000 egzemplarzy poradnika (format 

A4, ilość stron - minimum 16, druk kolorowy, obustronny i ilustrowany) oraz jego dostarczenie do 

siedzib 10 gmin objętych operacją z terenu LGD Fundacji Biebrzańskiej. Ilości egzemplarzy do 

przekazania do poszczególnych gmin należy uzgodnić z Zamawiającym. Przekazanie jednego 

egzemplarza dla Zamawiającego w formie elektronicznej z prawami autorskimi. 1.5. Opracowanie 

strony internetowej projektu ,,Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań - to jest 

zaprojektowanie strony internetowej projektu, która zostanie umieszczona na FACEBOOK.COM. 

Adres strony internetowej: zkbiebrza.pl. 1.6. Zaprojektowanie interfejsu, grafiki i utworzenie aplikacji 

mobilnej poradnika ABC odpadów - czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien- to 

jest zaprojektowanie interfejsu, grafiki oraz utworzenie aplikacji mobilnej poradnika. Aplikacja ta ma 

być dostosowana do pobrania przez młodzież, dzieci i dorosłych mieszkańców oraz innych 

zainteresowanych z wcześniej opracowanej strony na FACEBOOK.COM, ze strony internetowej 

Związku oraz poszczególnych Gmin z obszaru LGD. Ma ona tworzyć bazy danych osób, które 



zainteresowały się stroną, wchodzić w interakcję z tymi osobami (zbadanie o wizerunek, PR) 

poprzez zamieszanie dowolnej treści (treść pisana, zdjęcia, filmy) która ma zainteresować odbiorcę. 

1.7. Przeprowadzenie kampanii dla aplikacji ABC odpadów - czyli co każdy mieszkaniec o 

śmieciach wiedzieć powinien - to jest przeprowadzenie spotkań promujących projekt z uczniami 10 

szkół z terenu LGD (1,5 godzinne prezentacje projektu dla uczniów zorganizowane na terenie 10 

szkół z obszaru LGD Fundacji Biebrzańskiej. Wykaz szkół należy uzgodnić z Zamawiającym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-7, 

79.96.00.00-1, 72.41.30.00-8. 

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: 25.03.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę porównywalną 

z przedmiotem zamówienia pod względem rzeczowym, np. opracowali materiał 

informacyjny wraz z jego wydrukiem i umieszczeniem aplikacji w Internecie dotyczący 

ochrony środowiska. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2. 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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; 



 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

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



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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) 

Wypełniony Wykaz cen stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Termin realizacji zamówienia - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www: zkbiebrza.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek 

Komunalny Biebrza Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły Biuro Związku: Zabiele 37 19-124 

Jaświły. 

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

02.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Związek Komunalny Biebrza Dolistowo Stare I 144, 19-124 

Jaświły Biuro Związku: Zabiele 37 19-124 Jaświły. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Operacja pt. -Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań- jest 



realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, osi 4 Leader, 

działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. 

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 

 

 


