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ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: WAW-F4.2720.31.201 5

zamawiający:

Adres do korespondencji:

PrŻedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamówienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod którym
zamieszczono ogłoszenie:

Dyrektor Urzędu staiystycznego W Warszawie

LJlząd statystyczny W Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Wercztwa
faks 22 846 78 33

Dostawa ańykułów biurowych ipapieru do Urzędu
stałystycznego w Warszawie.

zapylanie ofeńowe o wańoŚci szacunkowej
do 30 000 €, prowadzone W procedurze określonej
W ań 5a ustawy z dnia 29 stycznla 2a04 f' - Plawa
zamóWień plblcznych |Dz' U' z 2013 l poz' 907, 984,
1a47 1 1Ą73 oaz z 2a14 l. poz' 423' 768' 811' 915, 1146
i 1232)

poniedzjałek _ piąiek 7:30 - 15:30

http:l/warsŻaWa stą1.qoV'D]/Zamowienia-oub]icznę-qd
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Tryb udzielenia zamóWienia'

zapytanie ofeńowe' Do czynności podejmowanych plzez zamawia1ącego i WykonawcóW

w postępowaniu o udzielenie zamóWienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r'

_ Kodeks cywilny (Dz' U' Nr 16' poz' 93' z póżn' zm') oraz właściwych przepisów ustawy z dnia

29 slycznia 2oo4 r '' Prawo zamóWień publicznych zwanej dalej ,'ustawą" (Dz' U' z 2a13 r' poz'

907, 984 1047 i 1473 otaz z 2014 t poz 423' 768, 811' 915, 1146

i 1232), W tyrn szczególnie procedury określonejW ań' 5a ustawy'

opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiot zamóWienia'

-30'l90000-7 Różny sprzęt i ańykuły biurowe,

-301 97644-2 Papier kserograf iczny.

zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw ańykułóW biurowych ipapieru do Urzędu

Statystycznego w Warszawie od dnia podpisania umowy do 30 czeMca 2016 roku

Dostarczany towar musi spełniać wymagania określone W Formularzu ofertowym

stanowiącym Dodatek nr'l do ogloszenia' być nowy' zdatny do przeznaczonego uż}łku'

2.2 Zakres dostawy.

Szacowane zapotŻebowanie na ańykuły biurowe i papier zawańe jest W Dodatku

nr 1 do ogłoszenia ' zamawiający dołożył staranności przy szacowaniu zamóWienia'

jak iokreślaniu asońymentu dostarczanych ańykułóW i papieru' Prognozowane

zapotzebowanie jest orientacyjne i służy przede Wszystkirn do oceny ofeń' Faktyczne

dostawy' związane z potzebami zamawlającego' będą realizowane na szczegółowe

zamóWignia' zama\liąący będzie składał zamóWienia' na podany asońyment towarowy'

zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie

Umowa będzie obwiązywała do Wyczerpania Wańości umowy lub do 30 czeMca 20'16 roku'

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie, jeśli nie zostaną zakupione materiały na kwotę

okleśloną W umowie' a jej t9rmin upłynie'

2'3 Miejsce realizacji pzedmiotu zamówienia.

Miejscem realizacji pęedmiotu zarnóWienia jest siedziba zamawiającego W Warszawie,

A2 - 134Warszawa, ul. 1 sierpnia 21.
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Finansowe uwarunkowania zamówienia.

Pzedmiot zamóWienia finansowany jest z planu finansowego Wydatków budżetowych UrzędU.

TeImin wykonania zamówienia.

Wykonawca zrealizuje pŻedmiot zamówienia' o którym mowa W p. 2, od dnia podpisania umowy

do 30 czerwca 2016 roku.

walunki udzialu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków.

5,1 o udzielenie zamóWienia mogą Ubiegać się Wykonawcy' któlzy spełnjają Warunki' dotyczące:

5'1'1 posiadania uprawnień do Wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładaią obow!ązek posiadania takich uprawnień:

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego Warunku W tym zakresie'

5.1'2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego Warunku W tym zakresie'

5'1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia:

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego WarUnku W tym zakresie'

5.1.4 sytuacjiekonomicznej ifinansowei:

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego Warunku w tym zakresie'

5'2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy' któŻy nie podlegają Wykluczeniu

z postępowania na podstawie ań' 24 ust. 1 iust' 2 p' 5 ustawy'

5.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunkóW określonych W p' 5'1 ogłoszenia

na podstawie Weryfikacji załączonego do ofeńy dokumentu Wymienionego

W p' 6'1 ogłoszenia Według formuły 'spełnia 
- nie spełnia''

5'4 zamawiający dokona oceny spełnienia warunku określonego w p' 5'2 ogłoszenia

na podstawie Weryfikacji załączonych do ofeńy dokumentóW wymienionych W p' 6'2

ogłoszenia Według formUły 'spełnia - nie spełnia"'
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6. Wykaz ośWiadczeń i dokumentów, jakie maią złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę WarunkóW udziału w postępowaniu,

o których mowa w ań'' 22 ust' '1 ustaM/, wykonawca zobowiązany jest załączyć

do ofeńyi

6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału W postępowan|u (Wzór w9 Dodatku nr 2

do ogłoszenia)'

6"l'2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

ośWiadczenie, o którym mowa w p' 6' 1' 1 wykonawcy składają Wspólnie'

6.1'3 Forma dokumentóW:

Dokument, o którym rnowa W p. 6'1'1 musi być złożony W formie oryginału'

6.2 W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia z postępowania W oparciu o ań' 24

ust' 1 i ust' 2 p' 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofeńy|

6.2.1 oświadczenie o braku podstaw do Wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamóWienia (Wzór Wg Dodatku nr 3 do ogłoszenia)'

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejeslru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeże|i odrębne pŻepisy Wymagają Wpisu do rejestru

lub ewidencji, W ce|u Wykazania braku podsiaw do Wykluczenia W oparciu o ań' 24

ust' 1 iust. 2 p 5 ustawy, Wystawiony nie Wcześniej niz 6 miesięcy pŻed upływem

terminu składania ofeń.

6'2'3 Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniai

Dokumeniy, o których mowa W p' 6'2'1 i 6'2'2 składakażdy z tych WykonawcóW'

6.2.4 Formadokumentówl

Dokumenty' o których mowa W p' 6'2'1 i 6'2'2 muszą być zlożone W formie oryginału

lubkopli poświadczonej Własnoręcznym podpisen] poświadczającym zgodność

z oryginałęm, przez osobę uplawnioną do reptezentowania Wykonawcy.

6'3 Wykonawcy mający siedzibę Iub miejsce zamieszkania poza terytoriUm RP'

6'3'1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub rniejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Po]skiej' zamiast dokumentóW, o których mowa W p' 6'2.2 składa

dokument lub dokumeniy Wystawione W kraju' W którym ma siedzłbę lub miejsce
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zarnieszkania, potwierdzające' że nie otwańo jego likwidacjj ani nie ogłoszono

upadłości'

6'3'2 Dokumenty, o których mowa w p' 6'3'1 powinny byó Wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy pŻed upływem terminu składania ofeń'

6'3'3 Jeżeli W kraju miejsca zamieszkania osoby |ub W kraju, W którym Wrykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania' nie Wydaje się dokumentów, o których mowa

W p' 6 3'1, zastępuje się je dokumęntem zawierającym ośWiadczenie' w którym określa

się także osoby uprawnione do reprezentacjj wykonawcy' złoŻone plzed Właściwym

olganem sądowym, adm]nisiracyjnyrn albo organem samorŻądu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio krajU miejsca zamieszkania osoby lub kraju, W którym

Wykonawca rna sjedzibę lub mlejsce zamieszkania, lub przed notariuszem'

Postanowienia zawańe w p' 6.3'2 stosuje się odpowiednio'

6'3'4 Wykonawcy Wspólnie ubiegaiący się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty, o których mowa W p' 6'3.1 składa każdy z tych WykonawcóW'

6.3.5 Formadokumentów:

Dokumenty, o których mowa W p' 6.3.1 muszą być złoŹone w formie oryginału lub kopii

pośWiadczonej własnoręcznym podpisem pośWiadczającym zgodnośó z oryginałem,

pęez osobę Uprawnioną do teprezentowania Wykonawcy.

6.4 Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamóWienia publicznego'

6.4.1 W plzypadku wykonawcóW Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich W postępowaniu

o udzielenie zamóWienia publicznego albo reprezentowania W postępowaniu izawarcia

umowy W sprawie zamóWienia publicznego'

6'4'2 Do ofeńy na\eży załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika o którym mowa

W p. 6'4'1' Przyjmuje się, ze pełnomocnictwo do podpisan]a ofeńy obejmuje również

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem Wszystkich kopii

dokumentóW załączonych do ofeńy'

6'4'3 Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamóWienia' których ofeńa uznana

zostanię za najkolz ystniejszą zobowiązani będą - przed podpisaniem umowy W sprawie

zamóWienia publicznego - do dostarczenia zamawiającemu umowy regUlUjącej

Współpracę tych WykonawcóW'
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6'4'4 Umowa' o której mowa W p. 6'4.3 nie moŹe być umową pęedwstępną ani umową

zawańą pod warunkiem zawieszającym'

lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami'

7.1 Dokumenty, informacje' pytania Wykonawcy przekazywać będą wyłącznie:

7'1'1 drogą elektroniczną na adres; m'witkowska3@stat'goV'pl' j.lach@stat'goV'pl,

7.1,2 faksem na nurner: 22 846 78 33,

7.1.3 pisemnie: Urząd statystyczny w Warszawie' Wydział Finansowo - Administracyjny,

ul. 1 Sierpnia 21 , 02-134 Warszawa.

7.2 W pzypadku dokumentóW lub informacji przekazanych plzez zamawiającego za pomocą

faksu lub drogą elektroniczną Wykonawca njezwłocznie poiwierdzi' W tej samej formie, fakt

ich otrzymania pod numer 22 22846 78 33 lub adres e-mail m witkowska3@stat gov pl

lub j.lach@stat.gov.pl.

7.3 W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania plzekazanych plzez

zamawiającego dokumentóW lub informacji' o kiórych mowa w p' 7'2 zamawiąący uząa,

ze dotarły one do Wykonawcy W dniu ! godzinie ich nadania i były czytelne'

7'4 zamawiąący nje ponosi odpowiedzialności z tytułU nieotżymania pŻez Wykonawcę

informacji związanych z plowadzonym postępowaniem W pzypadku wskazania pzez

Wykonawcę w ofercie błędnego adresu' numeru telefonu / faksu ]ub adresu e-mail'

7'5 Wykonawca może zwróció się do zamawiającego o Wyjaśnienię treści ogłoszenia pŻesyłając

pytanie na numer faksu lub adres e-mail Wskazany W p 7 '1' zamavriąący udzieli wyjaśnień

niezwłocznie' jednak nie póŹniej niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofeń - pod

Warunkiem' że Wn]osek o wy]aśnienie treści ogłoszenia Wpłynął do zamawiającego

nie póŹnięj niz do końca dnia' W którym upływa połowa Wyznaczonego terminu składania

ofeń' W plzypadku pytań uznanych plzęz zamaw|ającego za k|uczowe dla prowadzonego

postępowania możliwe jest odstępstwo od podanych terminóW'

7.6 Do udzlelania szczegółowych informacji W zakresie pŻedmiotu zamóWienia i procedur

postępowania upoważnieni są:

l\,4arzena Witkowska, m'Witkowska3@stat'gov'pl' JeŻy Lach, j'lach@stat'goV.pl

Wymagania dotyczące wadium.

Nie jest wymagane wniesienie wadiurn.
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9. Termin zwiąŻania ofeńą'

składający ofeńę pozostaje nią związany prŻez okres 30 dni' Bieg ierminu związania ofeńą

lozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego lerrninu składania ofeń'

1o. opis sposobu przygotowywania ofeńy.

1o'1 ofeńę należy plzygotować Wjęzyku polskim, w formię pisemnej' W sposób czytelny itrwały,

na druku lub Według Wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do ogłoszenia' W przypadku

spolządzenia afe|iy plzez Wykonawcę na Własnym formulazu Wymaga się' żeby

Wykonawca Uwzględnił W nim Wszystkie ośWiadczenia i e|ementy zawańe W Dodatku nr 1

do ogłoszenia.

1o.2 Jeżeli wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek

złożyć te dokumenty Wrcz z lłumaczeniem na język polski'

1o'3 Do ofeńy r'a|eŻy załączyć dokumenty i oświadczenia Wyszczególnione W p' 6 ogłoszenia'

W formie dla nich określonej W ogłoszeniU'

10'4 ofeńa oraz Wszystkie załączone do niej dokumenty i ośWiadczenia, powinny być podpisane

|ub pośWiadczone pŻez osoby uprawnione do reprezęntowania Wykonawcy' zgodnie

z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do ofeńy pełnomocnictwem' Zaleca

się dla ułatwienia identyfikacji podpisującego opatrzenia podpisu pieczątką imienną'

1o'5 zamawiający zaleca, aby ofeńa była złażana na ko|ejno ponumerowanych stronach'

a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej

stronie ofeńy (zamawiający nie prosi o numerowanie czystych stron), szczególnie, jeżeli

ofeńa nie jest trwale zespolona

10'6 Zamawiający sugeruje' aby osoba upoważn]ona do Fiodpisywania ofeńy podpisała każdą

stronę ofeńy (bez podpisywania czystych stron)' szczególnie, jeże|i ofeńa nie jest trwale

zespolona.

1o'7 Pełnomocnictwa zlażone wraz z ofeńą muszą być złożone W formie oryginału

lub poświadczonej notariaInie za Żgodność z oryginałem kopii sporządzonej przez

notaiusza.

'lo'8 ofeńę na|eży złożyć w oryginale' złożenie plzez Wykonawcę więcej niż jednej ofeńy

samodz|elnie lUb wspólnie z innym! Wykonawcami spowoduje odlzucenie ofeń'

1o'9 składając ofedę, wykonawca może zastzec informacje' które stanowią tajemnicę jego

przedsiębiorstwa W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnja 1993 r' o zwalczaniu n;euczciwej

konkurencji (Dz' U' z 2oo3 r' Nr 153' poz' '1503 z póŹn' zm')' W razie braku zastrŻeżenia



URzĄD STATYSTYCZNY w WARSZAW|E

02-134 WARSZAWA, u. 1 Sierpnia 21

zamawiający nie ponosi odpowiedzla|ności za ujawnienie takich informacji. Nie mogą

stanowić tajemnicy przedsłębiorstwa informacje podawane do Wiadomości podczas

otwarcia ofeń, tj': iniormacje dotyczące ceny' terminu Wykonania zamóWienja' okresu

gwarancji i WarunkóW płatności zawańych w ofercie Wykonawca zasirzegając tajemnicę

pŻedsiębiorstwa ma obow]ązek Wskazania' że stanowią one tajemnicę pŻ edsiębiorstwa'

tym samym rnusi Wykazać' że: jest ona nieupubliczniona, ma Wańość gospodarczą

iWykonawca podjął niezbędne kroki W celu zachowania jej poufności. lnformację tę nalezy

dołączyć do oieńy'

1o.1o Dokumenty z informacjarni zastrzeżonymi należy zamieścić w oddzielnej kopercie

lub opakowaniu i oznakowaó pieczęcią przedsiębiorcy lub innym czytelnym itMałym

oznakowaniem olaz opisać podając na nim znak sprawy' nazwy dokumentów

iodpowiadające im numery zawańe W spisie treściW Formularzu ofeńowym'

10'11 ofeńę naIeży złożyć w zak|ejonej kopercie lub innym trwałyrn opakowaniu z podaną nazwą

iadresem Wykonawcy' opatlzonej napisem: ,,ofeńa na dostawę artykułów biurowych

i papieru do urzędu statystycznego w WaEzawie. Nie otwierać przed dniem (*p sae a"rę

skladana of€ń) godziną 10:30'' lub podobnym napisem' dostatecznie wyróżniającym ofertę

spośród lnnej korespondencji wpływającej do zamawiającego' zamaw\ający nie ponosi

odpowiedzialności za działaaia lub zaniechania spowodowane niewłaściwym, błędnym

Iub mylącyrn, albo niewłaściwe identyfikującym oznaczeniem koperty zawiera.jącej ofeńę'

1o.12 Jeżeli oferta Wpłynie do zamawiającego W opakowan]u niegwarantującym' że z zawańością

ofeńy nie będzie można zapoznać się pzed upływem terminu otwarcia ofeń' zamawiający

niezwłocznie opakuje Właściwie ofertę

1o'13 Ewentualne poprawki W tekście ofeńy muszą być naniesione W sposób czytelny

i parafowane pęez osobę/osoby podpisujące ofeńę.

'lo'14 W plzypadku' gdy w załączonych do ofeńy dokumentach zostaną podane Wańości

w Walucie innej niŹ PLN' wówczas zamawiający dokona pŻeliczenia tych Wańości na PLN

według podanego pŻez Narodowy Bank Polski średniego kursu złoiego na dzień składania

ofeń'

10.15 W pzypadku złoŻenia wraz z ofeńą dokumentóW, których zamawiający nie Wymagał

(np' materiały reklamowe)' na]eży je oddzielić i opisaó: ''dokumenty uzupełniające'''

10.16 zmiana lub wycofanie ofeńy:

'lo'16.1 Wykonawca może zmienić lub Wycofać złozoną przez siebie ofeńę,

5trona3
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10.16.2 zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczna tylko wóWczas' gdy została

dokonana pŻez wykonawcę pŻed upływem telminu do składania ofeń,

'!0.16.3 zmiana złożonej ofeńy musj byó złożona W miejscu iWedług zasad obowiązujących

plzy składaniu ofeńy, W szczególności zmianę ofeńy należy złożyć w orygina|e

w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:

'Zmiana ofeńy''

1o.16.4 Wycofanie złożonej ofeńy następuje poprzez złożenie zamawiającemu pisemnego

ośWiadczenia podpisanego pzez wykonawcę lub pŻez osobę uprawnioną

do reprezentowania wykonawcy,

10'16.5 ośWiadczęnie o \Ąycofaniu ofeńy należy złożyć W miejscu określonym W p' 11'1

ogłoszenia lub przesłać pocztą na adres podany w p. 11''1 ogłoszenia'

11. Miejsce oraz termin składania i olwarcia ofeń.

l1.1 ofeńę na|eży złożyć W siedzibje zamawia.jącego przy ul' 1 sierpnia 2'1 W Warszawie,

W Kancelarii Ulzędu W terminie do dnia 17 marca 20'15 r'' do godz' '10'00, lub pęesłać

pocztą na adres: lJlząd statystyczny W Warszawie, Wydział Finansowo - Administracyjny

ul' 1 sierpnia 21, 02-134 Warszawa (za termin złożenia ofeńy plzyjmuje się datę i godzinę

wpływu ofeńy do zamawiającego)'

11'2 Publiczne otwarcie ofeń nastąpj W dnu składania ofeń' o godz' 10'30' w siedzibie

zamawiającego przy ul' 1 sierpnia 21 W Warszawje' pok' nr 2'l0 (ll pięiro)'

11'3 Wykonawcy mogą uczestniczyć W publicznej sesji otwarcja ofeń' W przypadku

nieobecności Wykonawcy przy oiwielaniu ofeń, zamawiający prześle informację z otwarcia

ofel. na jego wniosek.

11.4 zamawiający njezwłocznie zwróci ofeńę złożoną po terminie'

12, Opis sposobu obliczenia ceny.

t2"l Wykonawca zobowiązany jest podac w ofercie Wańość brutto umowy

za Wykonanie całości pŻedrniotu zamóWienia oraz cęny jednostkowe poszczególnych

ańykUłóW'

12.2 Cena pŻedstawiona W ofercie musi być Wyrażona W złotych polskich (PLN)'

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku'

12.3 Wańośó brutto umowy ]ak i cęny jednostkowe, o kiórych mowa W p' 12'1

nie będą podlegać zmianle W czasie trwania umowy iobejmują wszelkie kosziy Wykonawcy



13.

URzĄD STATYSTYCZNY w WARSZAW|E

02-134 WARSZAWA, ul 1 Sierpn a 21

i dopłaty związane z rea]izacją przedmiotu zamówienia w terminie oraz miejscu Wskazanym

W ogłoszen]u'

12'4 Do Wyliczenia Wańości brutto umowy za wykonanie całości pzedmiotu zamóWienia

publicznego, wykonawca zasiosuje Właściwą slawkę podatku od towaróW i usług (VAT)

w wysokości procentowej obowiązującej W dniu składania ofeń'

12'5 Rozliczenia między zamawiającym' a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie W walucie

polskiej (W złotych polskich)'

opis kryterióW, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofeń ]Wyboru ofeńy najkolzystniejszej w oparciu o krytedum

najniŹszej ceny' zamaw|ąący udzieli zarnówienia Wykonawcy, którego ofeńa odpowiada

Wszystkim Wyma9anlom Wynikającym z ogłoszen]a ibędzie miała najniższą cenę.

lnformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofeńy w celu

zawarcia umowy w sp'awie zamówienia publicznego.

14'1 Ni9zwłocznie po Wyborze ofeńy najkorzystniejszą zamawiąący jednocześnie zawiadomi

WykonawcóW' któlz y złożyJj ofeńy'

'l4'2 Wykonawca' kiórego ofeńa zostanie uznana za najkorŻystniejszą' powiadomiony zostanie

o sposobre 'terminie poopisan a umowy.

14.3 W przypadku, gdy za najkolzystnie]szą uznana zostanie ofef'a złożo|a pzez WykonawcóW

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamóWienia, pełnomocnik Wznaczony przez

tych Wykonawców pzedstawi zamawiającemu przed zawarciem Umowy dokument'

o którym nowa w p' 6'4'3 og}osze1ia'

14'4 Jeśli w okresie związania ofeńą' Wykonawca którego ofeńa zostanie uznana

za najkorzysiniejszą' uchyli się od podpisania un']owy W terminie lub miejscu Wyznaczonym

plzez zamawiąącego' zmawiający może podpisać umowę z jednym z WykonawcóW, który

złożył ofeńę W postępowaniu'

15' Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Zarnawiający nie Wymaga Wniesien a zabezpieczen a nalezytego Wykonania umowy'

14.
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16. lstotne dta stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo Wzór umowy' jeżeli

zamawiający Wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na takich warunkach.

16.1 Wykonawca zobov'liązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych

W ogłoszeniu, szczegÓłowo podanych We Wzorze umowy stanowiącym Dodatek

nI4 do ogłoszenia'

16'2 zanawiąący przewiduje zmiany w zawańej umowie W stosunku do treści ofeńy dotyczące

pęedmiotu nlniejszego zamóWienia publicznego W przypadkach określonych We wzoŻe

Umowy stanowiącym Dodatek nr 4 do ogłoszenia.

17' opis części zamóWienia, jeżeli zamawiający dopuszcza skladanie ofeń częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych'

18.lnformacia o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, .ieżeli zamawiający

przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamaw]ający n e pŻewiduje zamówień uzupełniających'

19. opis sposobu przedstawiania ofeń Wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający n e dopuszcza składania ofeń wariantowych

20. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektroniczne.j: m.witkowska3@stat.9ov pl, j.lach@stat.gov.pl

Adres strony Iniernetowej: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

21' lnformacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach

obcych.

zamawiąący nie przewiduje raz|iczenia w Walutach obcych' Wszelke rozliczenia między

zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone Wyłącznie W złotych polskich (PLN)'

22. Aukcja elektroniczna.

zamawiający nie plzewidUje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduie

ich zwrgt.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztóW udziału W postępowaniu'

Wykonanie zamówienia przez podwykonawców

24.1 Zamawiający dopuszcza możliwośó powierzenia części Zamówienia podwykonawcom.

24'2 Jeżeli Wykonawca zarnierza powlerzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

Zobowiązany jest do Wskazan]a tego W ofercie'

25. Unieważnienie postępowania'

zamawiający może unieważnić postępowanie podając przyczynę.

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom nie pŻysługują środki ochrony prawnej przewidziane W ustawie z dnia 29 stycznia

2004 r' - Prawo zamówień pub icznych'

Dodatki do ogłoszenia:

1. Formularz ofeńowy,

2. oświadczenie o spełnianiu warunkóW udŻiału W postępowaniu'

3' oświadczenie o braku podstaw do Wykluczenia z postępowania o udzielenie zamóWienia'

4. Wzól umowy'


