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Numer ogłoszenia: 293210 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Tuwima 22/26, 

90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.larr.lodz.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: Kompleksowe wykonanie i 

demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6 - 8 

października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu 

technicznego warunków zabudowy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo 

Real w Monachium, w dniach 6 - 8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na 

podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy. 2.Opis przedmiotu 

zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8 do SIWZ /opis techniczny warunków 

zabudowy/, warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ 

/projekt umowy/. 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4.Wykonawca może złożyć wyłącznie ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.00.00-8. 

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: 

13.10.2014. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga, aby 

oferta była zabezpieczona wadium 

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 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na 

podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) Pzp. 2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 

ust. 2a Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, 

jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania 

ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie 

dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń 

oraz dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3.W niniejszym 

postępowaniu ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI 

ust. 1 pkt.1) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp. 5. W celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpis z 

właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) Pzp., wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) 

oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp., zgodne ze wzorem oświadczenia zawartego 

w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z listą podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie 

przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona. 6. 

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 



zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 powyżej - składa dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 7. Dokument, o którym mowa w pkt 6, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli 

w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 6., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w 

którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. Regulacje zawarte w pkt 7 stosuje się 

odpowiednio. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego 

przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 10. Dokumenty winny 

zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub 

w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. Oświadczenia i zobowiązania 

należy przedłożyć w oryginale. 11. W przypadku składania elektronicznych 

dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b Pzp., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 13. Zamawiający może dać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

zawsze, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. Brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - niezłożenie wraz z ofertą, a 

następnie na skutek wezwania, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

oraz dokumentów, jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z 

niniejszego postępowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - na na podstawie art. 22 ust. 1 



pkt 2) Pzp. 2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art 26 ust 2a Pzp, na żądanie 

Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń oraz 

dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3. W niniejszym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 

posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne 

usługi, tj. co najmniej trzy usługi polegające na realizacji przygotowania, 

montażu i demontażu profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w 

oparciu o indywidualne (niestandardowe) projekty architektoniczne, o 

wielkości co najmniej 50 m2, na targach odbywających się zagranicą, przy 

czym warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże 

kontrakty, które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem branym 

pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia 

Wykonawcy, jednakże ich realizacja wygasła w trakcie trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, LUB których realizacja została rozpoczęta i 

zakończona w trakcie trzyletniego okresu branego pod uwagę przez 

Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, LUB 

których realizacja została rozpoczęta w trakcie trzyletniego okresu branego 

pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia 

Wykonawcy i trwa w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego 

terminu składania ofert na ich podstawie wykonano już trzy usługi polegające 

na realizacji przygotowania, montażu i demontażu profesjonalnych stoisk 

targowych realizowanych w oparciu o indywidualne (niestandardowe) projekty 

architektoniczne, o wielkości co najmniej 50 m2, na targach odbywających się 

zagranicą, LUB które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem 

branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i 

doświadczenia Wykonawcy i trwa w dniu składania ofert, jednakże do upływu 

wyznaczonego terminu składania ofert na jej podstawie wykonano już trzy 

usługi polegające na realizacji przygotowania, montażu i demontażu 

profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w oparciu o indywidualne 

(niestandardowe) projekty architektoniczne, o wielkości co najmniej 50 m2, na 

targach odbywających się zagranicą. 4. Zamawiający, stawiając powyższy 

warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §1 

ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231), 

poprzez określenie głównych usług, których dotyczy obowiązek wskazania 

przez Wykonawcę w wykazie i dla których wymaga do oferty dowodu 

potwierdzającego, że zostały wykonane należycie. 5. Ocena spełniania tego 

warunku dokonana zostanie na podstawie: oświadczenia, o którym mowa w 

rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ), wykazu 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

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



przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych usług (zdefiniowanych przez Zamawiającego), dowodów 

potwierdzających, że usługi, o których mowa w niniejszym punkcie, zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w 

rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja 

(załącznik nr 6 do SIWZ); 6. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., 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 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, o którym 

mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy 

wskazana sytuacja (załącznik nr 6 do SIWZ). 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V 

ust. 1 pkt 1) - 4) SIWZ, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., Zamawiający wymaga podania 

nazwy tych podwykonawców w pkt II.9 formularza ofertowego, 

sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący potencjału technicznego- na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3) Pzp. 2. 3. 

Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie 

Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń oraz 

dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3. W niniejszym 

postępowaniu ocena spełniania warunku dotyczącego potencjału technicznego 

dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o 

którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ) 

oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli 

Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja (załącznik nr 6 do SIWZ); 4. 2. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., 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 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, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, 

jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja; 5. Jeżeli Wykonawca, 



wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

rozdziale V ust. 1 pkt 1) - 4) SIWZ, powołuje się na zasoby podmiotów 

trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., Zamawiający wymaga 

podania nazwy tych podwykonawców w pkt II.9 formularza ofertowego, 

sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na 

podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3) Pzp. 2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 

ust. 2a Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, 

jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania 

ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie 

dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń 

oraz dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3. W niniejszym 

postępowaniu ocena spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia dokonana zostanie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI 

ust. 1 pkt 1) oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) 

niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja; 4. Zgodnie z 

art. 26 ust. 2b Pzp., 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 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, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli 

Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V 

ust. 1 pkt 1) - 4) SIWZ, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., Zamawiający wymaga podania 

nazwy tych podwykonawców w pkt II.9 formularza ofertowego, 

sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o !. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej- na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 

4) Pzp. 2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art 26 ust 2a Pzp, na żądanie 

Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których 



mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń oraz 

dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3. W niniejszym 

postępowaniu ocena spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ oraz 

zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę 

dotyczy wskazana sytuacja; 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., 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 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, o którym 

mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy 

wskazana sytuacja. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1) - 4) 

SIWZ, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b Pzp., Zamawiający wymaga podania nazwy tych 

podwykonawców w pkt II.9 formularza ofertowego, sporządzonego na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

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; 

 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; 

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) 

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

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

następujące dokumenty i oświadczenia: 1)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 

2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 2) Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp., zgodne ze wzorem oświadczenia zawartego w formularzu 

ofertowym wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że 

Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.Na podstawie 

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania następujących istotnych zmian umowy, w stosunku do treści oferty: poprawki lub 

modyfikacje projektu graficznego i architektonicznego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ, ustalone w porozumieniu z Wykonawcą; 2.Dokonanie 

zmian, o których mowa powyżej, może mieć wpływ na kwotę łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.larr.lodz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łódzka 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź.. 

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

ofert: 11.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 

Tuwima 22/26 90-002 Łódź Sekretariat- VII piętro.. 

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: Region Łódzki- kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na 

arenie krajowej i międzynarodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego 2007-2013.. 

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 

 


