
Katowice: Redakcja i druk specjalistycznego czasopisma 

Katowickiej SSE S.A.: Magazyn - Strefa 

Numer ogłoszenia: 237999 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A. , ul. Wojewódzka 42, 40-026 
Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, faks 032 2513766. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: ksse.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Redakcja i druk 
specjalistycznego czasopisma Katowickiej SSE S.A.: Magazyn - Strefa. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Redakcja i druk 
specjalistycznego czasopisma Katowickiej SSE S.A. Magazyn - Strefa. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: Zawartość merytoryczna Magazynu - Strefa: 
- stałe elementy i działy redakcyjne: dział analiz, dział prawny, przegląd 
wydarzeń gospodarczych, stały felieton, stałe rubryki kulturalne i oświatowe - 
wybrane teksty tłumaczone na język: angielski, niemiecki oraz włoski Dane 
techniczne: - format strony - 210x280mm - okładka - kreda matowa 200g. 
(4+4) uszlachetniona folią matową jednostronnie; - wnętrze - kreda matowa 
150g. (4+4) - objętość - 36 stron z okładką - oprawa - klejona - nakład - 1500 
sztuk - częstotliwość - dwumiesięcznik Kolportaż - po stronie zleceniobiorcy; 
forma: mailing docelowy według listy. wysyłka 1500 egz. magazynu (1 egz. = 
170g), pakowane w worki foliowe oznaczone etykietą adresową według 
rozdzielnika przesłanego przez zamawiającego. Redakcja magazynu: - 
tworzenie autorskich tekstów dziennikarskich o objętości 100 stron 
maszynopisu (wywiady, rozmowy redakcyjne, felietony, reportaże, stałe 
rubryki redakcyjne, redakcja tekstów nadesłanych) -wykonanie sesji 
zdjęciowych dla uzupełnienia tekstów dziennikarskich w formie fotoreportaży 
oraz portretów w ilości co najmniej 200 fotografii dla jednego wydania -
przygotowanie tłumaczenia wybranych tekstów na języki: angielski, niemiecki i 
włoski, - opracowanie pełnego leyaut - u (ramowego projektu), -opracowanie 
indywidualnej szaty graficznej każdego kolejnego Magazynu, przygotowanie 



składu komputerowego i przygotowanie do druku, -wykonanie druku i 
kolportażu magazynu do co najmniej 700 abonentów według listy mailingowej 
- przygotowanie wersji elektronicznej każdego numeru magazynu dla celów 
umieszczenia go na stronie www.ksse.com.pl Pozostałe warunki realizacji 
zamówienia określa szczegółowo wzór umowy. Przygotowanie magazynu w 
wersji na urządzenie mobilne iPad: Zamawiający dopuszcza możliwość 
wydawania biuletynu również w wersji elektronicznej (oprócz przygotowywania 
w formacie PDF) na urządzenia mobilne (iPad) w zależności od oczekiwań 
zamawiającego - np. dwóch numerów w ciągu roku, stanowiących kompilację 
wydań z danego półrocza. Warunki, a w szczególności częstotliwość 
ukazywania się biuletynu w formie elektronicznej na urządzenie mobilne, 
będzie określana każdorazowo przez Zamawiającego w okresie 
obowiązywania umowy.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2. 
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: Okres w 
miesiącach: 48. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 Oświadczenie Wykonawcy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie 2 
usługi, o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia, o łącznej 
wartości min. 300.000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania 
powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz 
wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania oraz podmiotów zamawiających dostawy, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane 
należycie. W związku z możliwością objęcia zamówieniem wydawania 
biuletynu w wersji na urządzenia mobilne iPad, na platformie 
AppStore, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi co 
najmniej jedną własną lub należącą do wcześniej wymienionego 
podwykonawcy publikację o charakterze magazynu, która znajduje się 



na platformie AppStore.W ofercie Wykonawca musi przedstawić link 
odsyłający bezpośrednio do takiej publikacji. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 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. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu, 
okoliczność, 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 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o W przypadku wskazania podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz, z zakresem 
prac jakie Wykonawca planuje powierzyć Podwykonawcy. Brak 
dołączenia do oferty ww. formularza Zamawiający uzna za 
potwierdzenie, że Wykonawca wykona całość prac bez udziału 
podwykonawców. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Oświadczenie Wykonacy 

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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 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; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 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 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) 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt graficzny Magazynu 
przygotowany przez Wykonawcę, który zawierać powinien wydruk projektu 
graficznego co najmniej dwóch propozycji pierwszej strony oraz dwóch 
propozycji rozkładówek. W części dotyczącej wersji na urządzenie mobilne 



IPad wykonaca powinen dostarczyć wydruk do najmniej 4 screenshot-ów 
slajdów magazynu według swojego projektu. 

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 - 60 
 2 - Właściwości estetyczne i funkcjonalne magazynu w wersji papierowej - 

20 
 3 - Właściwości estetyczne i funkcjonalne magazynu w wersji na iPad - 20 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: ksse.com.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Katowicka SSE SA ul. Wojewódzka 42 40-026 Katowice. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Katowicka SSE 
SA ul. Wojewódzka 42 40-026 Katowice. 
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 
 


