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Lublin, dnia 27.04.12r. 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Opracowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z prezentacją Portu Lotniczego 

Lublin S.A. na terenie Województwa Lubelskiego 

 

1. Zamawiający: 

Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin 

telefon: 81 534 74 40              

faks:              81 534 74 41 

e-mail:   info@portlotniczy.lublin.pl 

 

 

2. Informacje wstępne. 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o: 

a)  ustawa pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2010 roku. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) 

b)   siwz – należy przez to rozumieć  specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

c)  )  ofercie -  należy przez to rozumieć ofertę zawierającą cenę, składaną przez Wykonawców w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

3.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

 

4.1. Przedmiotem postępowania jest:  

 

 

1. mobilnawystawa zdjęć i reportaży prasowych prezentująca historię lotnictwa na 

Lubelszczyźnie oraz właściwe uwarunkowania lokalizacyjne PLL S.A.- poprzez 

przekazanie korzyści i zalet wynikających z ruchu lotniczego na Lubelszczyźnie. 

Wystawa będzie prezentowana w głównych miejscach miast powiatowych i aktywnych 

turystycznie- ok. 22 ekspozycji. W okresie wakacyjnym dodatkowo uruchomiona 

zostanie jeszcze jedna wystawa, która prezentowana będzie w najbardziej atrakcyjnych 

miejscach Lubelszczyzny pod kątem turystyki i wypoczynku. 

W skład usług wchodzi: 
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2. opracowanie i wykonanie 30 tablic prezentacyjnych, full kolor, PCV lub plexi, wymiary 

100x70 zm; 

3. opracowanie i obsługa trasy prezentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na ekspozycję i 

ewentualnymi zmianami na żądanie Zamawiającego; 

4. obsługa techniczna wraz z dowozem, montażem i ew. wymianami uszkodzonych tablic, 

w. miejscach docelowej prezentacji; 

5. informacja w regionalnych mediach elektronicznych; 

6. ekspozycja w prezenterach aluminiowych nie niższych niż 1,8 m 

 

2. Prezentacja spotów na ekranach LED na terenie miasta Lublin promujących Port 

Lotniczy Lublin S.A. i ideę podróży lotniczych. Przez okres 6 miesięcy prezentowane 

będą spoty promocyjne i filmy marketingowe dot. Portu Lotniczego Lublin na min. 3 

ekranach LED. 

W skład usługi wchodzi: 

 Udostępnienie czasu emisyjnego na min. 3 ekranach LED na terenie miasta 

Lublin 

 Emisja 10 sek. spotu marketingowego PLL w okresie trwania akcji promocyjnej 

nie mniej niż 9000 wyświetleń miesięcznie na pojedynczym ekranie; 

 Emisja filmu promocyjnego (od 2,5, min) PLL w okresie trwania akcji 

promocyjnej nie mniej niż 10 wyświetleń dziennie; 

 Emisja 10sek.spotu marketingowego w systemie advertisingowym LCD na 

terenie galerii handlowej; 

 Administracja emitowanym materiałem; 

 Ekran LED o powierzchni nie mniejszej niż 20 m 2. 

 

3. Wyłączna prezentacja filmu promocyjnego Portu Lotniczego Lublin na ekranie LED w 

wybranej lokalizacji w mieście Lublin w ilości 6 dni na wyłączność w tym obsługa 

imprezy „Majówka na lotnisku” 

W skład usługi wchodzi: 

a. Emisja filmu promocyjnego PLL z dźwiękiem lub innych materiałów 

promocyjnych PLL; 

b. Obsługa telebimu; 

c. Obsługa nagłośnienia; 

d. Administracja emitowanym materiałem; 

e. Ekran LED mobilny o powierzchni nie mniejszej niż 20 m 2. 

 

4. Produkcja i kolportaż Afiszu promocyjnego prezentującego Port Lotniczy Lublin wraz z 

informacjami dotyczącymi siatki połączeń, korzyściami wynikającymi z podróży 
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lotniczych i możliwościami jakie otwierają się dla województwa. Docelowo Afisze mają 

trafić do wszystkich Gmin (212), Starostw (20), oraz Dekanatów (100x3). 

5. W skład usługi wchodzi: 

a. Opracowanie i wykonanie Afiszu/Plakatu niemniejszego niż 50x70 cm wraz z 

ewentualnym opakowaniem transportowym, pełny kolor, papier kredowy; 

b. Druk kolorowy w nakładzie nie mniejszym niż 600 szt.; 

c. Opracowanie i obsługa logistyki kolportażu; 

d. Obsługa kolportażu (bezpośrednio lub poczta tradycyjna) do Gmin, Starostw oraz 

Dekanatów Lubelszczyzny 

 

4.3.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe 

79341200-8 Usługi zarządzania reklamą 

79341500-1 Usługi reklamy lotniczej 

79342000-3 Usługi marketingowe 

79342200-5 Usługi w zakresie promocji 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu 

o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 

5.4. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 

5.4.1. w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.2. wykażą się wykonaniem: min. jednej 

pracy promocyjnej zakresie wyszczególnionym w przedmiocie postępowania 

 

5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

5.5.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. muszą zostać spełnione przez 

wykonawców łącznie. 
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5.5.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać 

wykazany przez każdego z wykonawców. 

5.6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone 

do badania i oceny. 

5.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z 

postępowania. 

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.1. Oświadczenie: 

6.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) 

dotyczące: 

6.1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

6.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  

6.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

6.1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

6.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny 

spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty: 

 

6.2.1. Wykaz  usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania (wg załącznika nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że usługi  zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Wymagana forma dokumentów:  

wykaz  usług  – oryginał,  

dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone  -  oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  z 

oryginałem”  

 

6.3. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 
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wymagane w pkt 6.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 6.2.-6.3. winny być złożone wspólnie przez 

wykonawców. 

 

6.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące 

dokumenty: 

6.5.1. Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3). 

6.6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

pkt 6.5 . 

 

6.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

wymagane w pkt 6.5. winien złożyć każdy wykonawca. 

6.8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 6.1.1. oraz 

dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. winny być składane w formie oryginału. 

6.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2., 6.5. winny być składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis 

odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\.  

6.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

7.1. Przewidziany termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

8.Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym. 

8.1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 

Zamawiającego: 

- za pomocą faksu na nr  81 534 74 41 

- drogą elektroniczną na e-mail:    info@portlotniczy.lublin.pl 

- pisemnie na adres –   Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin 

            8.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

            8.2.1.  w zakresie merytorycznym:  Piotr Jankowski tel. 609 909 545  

            8.2.2.  w zakresie formalno – prawnym:  Leszek Klepacki tel. 609 900 263 

 

 

9.Informacje dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

10.1. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na 

mailto:info@portlotniczy.lublin.pl
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papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym; 

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię 

i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i 

nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego; 

 

10.2.  Treść oferty  musi odpowiadać SIWZ. 

10.3.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę ( osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

 

10.4. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; 

 

a) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt.  6 SIWZ 

b) Formularz ofertowy (wg załącznika nr  1) 

c) Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia, 

której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg załącznika nr 5).  

d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg  załącznika nr 3 ) 

e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4) 

f) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dn. 29.01.04r.   PZP (dla osób 

fizycznych) (wg  załącznika nr 4 ) 

g) Wykaz usług  (wg  załącznika nr 7 ) 

 

10.5. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 SIWZ i oznaczonej w następujący sposób: ,, Oferta  - Prace 

niwelacyjne związane z budową lotniska ”  nie otwierać przed 07 maja  2012r. godz. 12.10. 

10.6.  Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę,   

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty wstępnej przed terminem upływu składania ofert wstępnych. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 8.9.  SIWZ oraz 

dodatkowo opisane ,,Zmiana” lub ,,Wycofania”. 

10.7.  Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty wstępnej oraz wycofać jej po upływie 

terminu składania ofert. 

10.8. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania.  

 

11.Termin i miejsce składania ofert  

a) Ofertę  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A  ul. 

Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ) do dnia 07 maja 2012r. do godz.13:00  

b) Oferty zostaną otwarte dnia: 07.05.2012r. o godz. 13.15 

w siedzibie zamawiającego Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 20-008 Lublin,  

sala konferencyjna  ( I piętro).  

http://bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/file/6e%20%2024_1_2.doc
http://bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/file/6e%20%2024_1_2.doc
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c) Termin związania ofertą 30 dni. 

 

 

12 Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki  w 

ustawowej wysokości, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

 

2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością 

do drugiego miejsca po przecinku. 

 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

12.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

13.1. Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. 

Oferowana cena – 100 %. 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg 

następującego wzoru: 

 

 

Najniższa cena 

------------------------- × 100 pkt × waga kryterium 

Cena badanej oferty 

 

13.2. Zamawiający przyzna zlecenie wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. 

 

14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

14.2.  Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do wniosku.   
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15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

Załącznik nr   6  - istotne postanowienia umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 

ust.1 pkt 2 

Załącznik nr 5- Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

Załącznik nr 6- istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr  7  – wykaz usług 

 

 

 

 

 

http://bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/file/Zalacznik%20nr%205%20do%20SIWZ%2003_04.doc
http://bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/file/Zalacznik%20nr%205%20do%20SIWZ%2003_04.doc

