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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 320 24 48, faks 0-68 452 76 66 , strona internetowa www.pkw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk, zapakowanie, dostarczenie kart oraz nakładek na

karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 9 października 2011 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie

usługi na którą składa się: 1. Zamawiający ustala harmonogram druku kart do głosowania oraz nakładek na karty do

głosowania w alfabecie Braille a, zwanych dalej nakładkami na karty do głosowania, uwzględniający dwukrotną

korektę i kontrole jakości druku kart w drukarni oraz ostateczne sprawdzenie kart przez wyznaczonych członków

okręgowej komisji wyborczej oraz sprawdzenie nakładek na karty do głosowania, z uwzględnieniem konieczności

wcześniejszego dostarczenia wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) kart i nakładek na karty do głosowania w

celu przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Tryb z wolnej ręki jest najprostszym, trybem udzielania zamówienia publicznego (art. 66 w związku z

art.67) ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2010r., Nr 113 , poz. 759

z późn. zm.). W przeciwieństwie do przetargu nieograniczonego, zastosowanie trybu zamówienia z

wolnej ręki wiąŜe się z ograniczeniem liczby wykonawców tj. przeprowadzenia negocjacji z jednym

wykonawcą. Ze względu na to, iŜ druk kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania

sporządzanych w alfabecie Braille a, musi zostać wykonane precyzyjnie oraz szybko. Ze względu na to,

iŜ niewielka liczba drukarni mogą wykonać takie zamówienie Dyrektor Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego dopuścił realizację ww. przedmiotu zamówienia z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej

ręki. Specyficzne wymogi techniczne, którym musi odpowiadać karta do głosowania i nakładka na kartę

,określone w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wzorów kart

do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braaille a, w wyborach



do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania

utworzonych w kraju , a takŜe bardzo duŜą wielkość nakładu kart, nie jest moŜliwe dotrzymanie terminu

wydrukowania i dostarczenia do obwodowych komisji wyborczych kart oraz nakładek przed dniem

głosowania przy zastosowaniu innych trybów zamówienia określonych w ustawie z dnia 29 stycznia

2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010r.,Nr 113,poz. 759 z późn. zm )( zgodnie z pismem

Szefa Krajowego Biura Wyborczego z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2011r. znak:ZPOW-

503-131 2011). Usługa drukowania kart do głosowania jest skomplikowaną usługą poligraficzną. Z

rozeznania Zamawiającego wynika, iŜ najwaŜniejszym elementem jest wykonanie matrycy jako wzoru, co

jest podstawową czynnością przy usługach drukowania oraz przygotowanie składu do druku w ilościach

wskazanych przez Usługodawcę. Mając powyŜsze na uwadze Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy

na realizację ww. usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki tj. po negocjacjach tylko z jednym

Wykonawcą.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

SONAR Sp.z o.o., ul. Kostrzńska 89, 66-400 Gorzów Wielkp, kraj/woj. lubuskie.


