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Tryb udzielenia zamówienia.

Zapytanie ofeńowe. Do czynności podejmowanych plzez zamawiającego i WykonawcóW

W postępowaniu o udzielenie zan']óWienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r'

_ Kodeks cwvilny (Dz' U' Nl 16' poz' 93' z późn. zm') oraz Właściwych pŻepisóW ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r' _ Prawo zamóWień publicznych zwanej dalej ,,ustawą'' (Dz' U' z 2013 r' poz'

907, 984, 1047 i 1473 ataz z 2014 t. poz. 423, 768, 811, 915, 1146

i 1232), W tym szczególn]e procedury określonej W ań' 5a ustawy'

opis przedmiotu zamówienia.

2'1 Przedmiotzamówienia.

Zamówienie dotyczy dosiawy 1150 opakowań kawy rozpuszczalnej marki Nescafe ' 100g

i1150 opakowań herbaty czarnej, ekspresowej marki Dilmah 200 g ('l00 torebek)

do U.zędu statystyczlego W Warszawje'

Ulząd dokonuje zakupu na prezeniy dla respondentóW W badaniu Europejskie badanie

WarunkóW życia ludności' zatem herbata powinna być pakowana W barwne kańonow-o

pudełka a kawa w słoiki' Dopuszczalne i premiowane przy ocenie ofeńy są rozwiązania

niestandardowe jak: kolorowe puszki meialowe i ceramiczne, woreczki jutowe itp.

Nie dopuszczalne są opakowania ekonomiczne lub profesjonalne, tj' metaliczne foliowe

torebki z naklejkami informacyjnymi na ich części |ub nadrukowane barwne opakowania

foliowe. Zamawiający nie akceptuje róWnież opakowań sezonowych z elementami

glaficznymi związanymi ze śWiętaml'

Wszystkie towary będące przedmiotem zamóWienia nie mogą posiadaó w dniu dostawy

okresu Ważności krótszego niż y2 lerminu Wynikającego z daty minimalnej trwałości

(''najlepiej spoŹyć przed końcem.''''' ) i powinny spełniać WarUnki do wprowadzenia

do obrotu na rynki UE.

Zakres dostawy.

Jednorazowa dostawa 1150 opakowań kawy rozpuszczalnej marki Nescafe - 100g

i 1 150 opakowań herbaty czarnej' ekspresowej marki Di|mah (1 00 torebek x 2 g).

Miejsce realizacji przedmiotu zamóWienia'

l\łiejscem realizacji prŻedmiotu zamóWienia jest siedziba zamawiającego W Warszawie,

02 - 134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 .

2.3
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Finansowe uwarunkowania zamówienia.

Przedmiot zamóWienia finansowany jest z planu finansowego WydatkóW budżetowych Ulzędu'

zamawiąący plzeznacza na zakup nie więcej niż 29 546,35 zł brutio'

Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zrealizuje prŻedmiot zamóWienia, o którym mowa W p' 2, do '1 kwietnia 2015 roku'

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków.

5.1 o udzielenie zamóWienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki' dotyczące:

5.1'1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

ieżeli ustawy nakładają obowiązek 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 potenc.iałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienial

zamawiający nie wyznacza szczegółowego Warunku w tym zakresie.

5.1.4 sytuacii ekonomicznej ifinansowei:

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego WarUnku W tym zakresie'

5.2 o udzielenie zamóWienia mogą ubiegać się Wykonawcy' któŻy nie podlegają Wykluczeniu

z postępowania na podstawie ań' 24 ust' 1 i ust' 2 p' 5 Listawy'

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

na podstawie WeMikacji załączonego do ofeńy dokumentu Wymjenionego

W p' 6'1 ogłoszenia Według fo.muły 
'spełnia 

- nie spełn]a'.

5'4 Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku określonego w p' 5.2 ogłosŻenia

na podstawie weryfikacji załączonych do ofeńy dokumentów wymienionych W p' 6'2

ogłoszenia Wgdług formuły ',spełnia - nie spełnia'''

Wykaz oświadczeń i dokumentóW, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału W postępowaniu.
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6.1 W celu Wykazan]a spełniania przez Wykonawcę WarunkóW udziału W postępowaniu'

o których mowa w ań'' 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jesl załączyć

do ofeńy:

6'1.'1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wzór Wg Dodatku nr 2

do ogłoszenia).

6'1'2 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 mowa W p' 6 1 1 musi być złożony W formie oryginału'

W celu Wykazania braku podstaw do Wyk|uczenia z postępowania W oparciu o ań' 24

ust' 1 i usi. 2 p' 5 ustawy' wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofeńy;

6'2.'I 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 rejestru lub z centralnei ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne pŻepisy Wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ad. 24

ust' 1 iust' 2 p' 5 ustawy' Wystawiony nie WcŻeśniej niż 6 miesięcy pzed upływem

terminu składania ofeń'

6.2.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty' o których mowa W p. 6'2'1 i 6'2'2 składa każdy z iych Wykonawców'

6.2.4 Formadokumentów:

Dokumeniy, o których mowa w p' 6'2'1 l 6'2'2 muszą być złożone w formie oryginału

lubkopii pośWiadczonej Własnoręcznym podpisem pośWiadczającym zgodność

z oryginałem' pzez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy'

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

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

Rzeczypospolitej Polskiej' zamiast dokumentóW' o których mowa W p. 6'2.2 składa

dokument lub dokumenty Wystawione W kraju, W którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania' potw]erdzające, że nie otwańo jego likwidacjl ani nie ogłoszono

Upadłości'

lvoĄa !
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6'3'2 Dokumenty, o których rnowa w p. 6'3'1 powinny byó wystawione nie wcześn]ej

niż 6 miesięcy pŻed upływem ierminu składania ofeń'

6.3'3 Jeżeli W kraju miejsca zamieszkania osoby lub W kraju' w którym \Ąykonawca

ma siedzibę lub miejsce zarnieszkania' nie Wydaje się dokumentóW' o których mowa

W p' 6.3'1, zastępuje się je dokumenlem zawierającym ośWiadczenie' W kiórym określa

się takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy' złożone przed Właściwym

organem sądowym' administracyjnym albo organem samoŻądu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju' W któryrn

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania' lub przed notariuszem.

Postanowienia Żawańe W p' 6.3.2 stosuje się odpowiednio'

6.3.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamóWienia:

Dokumenty' o których n']owa W p. 6'3'1 składa każdy z tych WykonawcóW'

6.3.5 Forma dokumentów:

Dokumenty' o ktÓrych mowa W p' 6.3.1 muszą być złoŹone W formie oryginału lub kopii

pośWiadczonej Własnoręcznym podpisem pośWiadczającym zgodnośó z orygjnałem'

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy'

6.4 Wykonawcy Wspólnje 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 pub]icznego albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia

umowy W sprawie zamóWienia publicznego'

6.4.2 Do oferty na|eży załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa

w p' 6'4-1' Pfzyjmu.je się' że pełnomocnictwo do podpisania ofeńy obejmuje róWnież

pełnomocnictwo do pośWiadczenia za zgodność z oryginałem Wszystkich kopil

dokumentów załączonych do ofeńy'

6'4'3 Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o udzielenje zamówienia' których ofeńa uznana

zostanie za najkolzystniejszą zobowiązani będą - przed podpisaniem umowy w sprawie

zamóWienia publicznego - do dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej

Współpracę tych WykonaWcóW'

6'4'4 Umowa' o której mowa W p' 6'4'3 nie może być umową pŻedwstępną ani umową

zawańą pod Warunkiem zawieszającyn'
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Dostarczenie próbki.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Wzoru lub dokładnego kolorowego zdjęcia

opakowania jednosikowego, W którym dosiarczy kawę oraz opakowania jednostkowego'

W którym dostarczy herbaię'

lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiaiącego z wykonawcami, a także

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1 Dokumenty, informacje' pytania wykonawcy przekazyłVać będą Wyłącznie:

8.1.'1 drogą elektroniczną na adres: j'lach@stat'goV'pl'

8.1.2 faksem na n u m er: 22 846 78 33,

8.1.3 pisemnie: Urząd statystyczny w Wa6zawie' Wydział Finansowo - Administracyjny,

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.

8.2 W pzypadku dokumentów lub info.macji plzekazanych przez zamawiającega za pomocą

faksu |ub drogą e|ektroniczną Wykonawca niezwłocznie potwierdzi, W tej samej formie fakt

ich otzymania pod numer faksui 22 22 846 78 33lub adres e-mail: j.lach@stat.gov.pl.

8.3 W pzypadku niepotwierdzenia pŻez Wykonawcę faktu otęymania plzekazanych pzez

zamawiającego dokurnentów lub informacji, o których mowa w p' 8.2 zańawia)ący Uzna

że dotarły one do Wykonawcy W dniu igodzlnie ich nadania ibyły czytelne'

8'Ą zamaw|ąący n]e ponosi odpow]edzialności z tyiułu nieotzymania pzez Wykonawcę

informacji związanych z plowadzonym postępowaniem W przypadku Wskazania pęez

Wykonawcę W ofercie błędnego adlesu, numeru telefonu / faksu lub adresu e-mail'

8'5 Wykonawca może zwrócić sję do zamawiającego o Wyjaśnienie treści ogłoszenia pŻesyłając

pytanje na numer faksu lub adres e-mail Wskazany W p' 8'1' Zamawiający Udzieli Wyjaśnień

niezwłoczn e' jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod

Warunkiem' że wniosek o Wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego

nie póŹniej niŹ do końca dnia' W któryrn upływa połowa Wyznaczonego termjnu składania

ofeń' W pzypadku pytań uznanych plzez zamawjąąęęgo za kluczowe dla prowadzonego

postępowania możliwe jest odstępstwo od podanych terminóW'

8'6 Do udzielania szczegółowych informacji W zakresie przedmiotu zamóWienia i procedu.

postępowania upoważniony jest]

JerŻy Lach, .j'lach@stat'goV'pl
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9. Wymagania dotyczące wadium.

Nie jest v,,ymagane wniesienie wadlum.

10. Termin związania ofeńą'

Składający ofeńę pozostaje nią związany pŻez okres 21 dni' Bieg telminu związania ofeńą

rczpoazyna się wlaz z upływem ostatecznego terminu składania ofeń'

1'1' opis sposobu przygotowywania ofeńy.

11't ofertę na]eży przygoiować Wjęzyku po]skim' w formie pisemnej, W sposób cz}łelny itrwały,

na druku |ub według Wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do ogłoszenia' W plzypadku

sporządzenia oferty pzez Wykonawcę na Własnym formulazu Wymaga się' żeby

Wykonawca UwzględniłW nim Wszystkie ośWiadczenia i elementy zawarte W Dodatku n|l
do ogłoszenia'

11'2 Jeże|i Wykonawca składa dokumenty sporządzone W języku obcym, to ma obowiązek

złożyó te dokumenty Wraz z tłumaczeniem na język polski'

1'l.3 Do ofeńy należy załączyć dokumenty i ośWiadczenia Wyszczególnione W p' 6 ogłoszenia,

W formie dla nich określonej w ogłoszeniu'

11.4 Ołerta orazwszystkie załączone do niej dokumenty i ośWiadczenia, powinny być podpisane

lub poświadczone pŻez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie

z Właściwym akiem rejesiracyjnym lub dołączonym do ofeńy pełnomocnictwem' Zaleca

się dla ułatwienia identyfikacji podpisującego opatzenia podpisu pieczątką imienną'

11'5 zamawiający za|eca, aby ofeńa była zlożana na kolejno ponumerowanych stronach'

a numeracja stfon powinna rczpoczynać się od numeru 1' umieszczonego na pierwszej

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

ofeńa nie jest trwale zespolona'

11'6 Zamawiający sugeruje, aby osoba upoważniona do podpisywania ofeńy podpisała kaŹdą

stronę ofeńy (bez podpisywanja czystych stron), szczególnie, jeżeli oferta nie jest trwale

zespolona.

1f'7 Pełnomocnictwa złożane wrcz z ofeńą muszą być Żożone w formie oryginału

lub pośWiadczonej notarialnje za zgodnośó z oryginałem kopii spolządzonej pŻez

notedusza
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11'8 ofeńę na|eży ztożyć W oryginale. złożenie plzez Wykonawcę Więcej niz jednej ofeńy

samodzielnie lUb WspóInie z innyml Wykonawcami spowoduje odrzucenie ofeń'

11'9 składając ofertę, \tykonawca może zastlzec informacje' które stanowią tajemnicę jego

pĘedsiębiorshła W lozumieniu ustawy z dnia 16 kw]etnia 1993 l' o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U' z 2003 r' Nr 153' poz' 1503 z póżn' zrn.). W razie blaku zaslŻeżenia

zamawiający nie ponosi odpowiedz]alności za ujawnienie takich informacji' Nie rnogą

stanowić tajemnicy pŻedsiębiorstwa informacje podawane do Wiadomości podczas

otwarcia ofeń' tj': informacje dotyczące ceny, terminu Wykonania zamóWienia' okresu

gwarancj] iWarunków płatnoścj zawańych W ofercie' Wykonawca zastŻegając tajemnlcę

przedsiębiorstwa ma obow]ązek Wskazania, że stanowią one ia]'emnicę prŻedsiębiorstwa,

tym samym musi wykazać, że: jest ona nieupubliczniona' ma Wańość gospodarczą

iWykonawca podjął niezbędne krokj W ce|u zachowania.iej poufności' lnformację tę należy

dołączyó do ofeńy'

1'1.10 Dokumenty z infolmacjami zastŻeżonymi należy zamieścić W oddzielnej kopercie

lub opakowaniu i oznakować pieczęcią p.Żedsiębiorcy lub innym czytelnym i trwałym

oznakowaniem oraz opisać podając na nim znak sprawy' nazwy dokumentóW

i odpowiadające im numery zawarte W spisie treści W Formulazu ofeńowym'

11.11 ofertę na|eŻy złożyć W zaklejonej kopercie ]ub innym trwałym opakowaniu z podaną nazwą

iadresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,ofeńa na dostawę kawy iherbaty do

urzędu statystycznego w Warszawie. Nie otwierać przed dniem (wpiŚać date Śkładai]a ofen)

godziną'l2:30'' lub podobnym napisem, dostatecznie Wyrózniającym ofeńę spośród innej

korespondencji Wpływającej do zamawiającego' Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności

za działania lub zaniechania spowodowane niewłaściwym, błędnym

lub mylącym, albo niewłaściwe identyfikującym oznaczeniem kopeńy zawierającej ofertę'

11.12 Jezeli ofeńa Wpłynie do zamawiającego W opakowaniu niegwarantującym, Że z zawańością

ofeńy nie będzie można zapoŻnać się pŻed upływem terminu otwarcia ofeń' zamawiający

niezwłocznie opakuje właściwie ofeńę.

1'1.'13 Ewentualne poprawki w tekście ofeńy muszą być naniesione w sposób czytelny

i parafowane pŻez osobę/osoby podpisujące ofeńę'

11.14 W przypadku' gdy W załączonych do ofeńy dokumentach zostaną podane Wartości

w Walucie innej niż PLN' WóWczas zamawiający dokona pŻeliczenia tych Wańości na PLN
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według podanego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu złotego na dzień składania

ofeń

11.15 W pzypadku złożenia wlaz z ofeńą dokumentóW' których zamawiający nie wymagał

(np' materiały reklamowe), należy je oddzielić i opisaĆ: 'dokumeniy 
uzupełniające'.

11.16 zmiana lub wycofanie ofeńy:

'l'l"l6'1 Wykonawca moze zmienić lub Wycofać złożoną pŻez siebie ofertę,

'' 11'16'2 zmiana lud Wycofanie złożonej ofeńy jest skuteczna tylko WóWczas' gdy została

dokonana przez Wykonawcę przed Upływem termjnu do składania ofeń'

11'16'3 zmiana złożonej ofeńy musi być złożona W miejscu i według zasad obowiązujących

przy składaniu ofeńy' w szczególności zmianę ofeńy należy złożyó W oryginale

W zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy' opatzonej napisem:

''zmiana ofeńy'''

11.16.4 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenię zamawia!ącemu pisemnego

ośWiadczenia podpisanego pŻez Wykonawcę lub pzez osobę uprawnioną

do reprezentowania wykonawcy,

11.16.5 ośWiadczenie o Wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu określonym W p' 12-1

ogłoszenia lub przesłaó pocztą na adres podany W p. 12'1 ogłoszenia'

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń.

'12.1 ofeńę na\eży złożyć W siedzibie zamawiającego pzy ul' 1 sierpnia 21 W Warszawie,

W Kancelarii Ulzędu W terminie do dnia 19 naraa 2015 r-' do godz. 12'00, lub przesłać

pocztą na adres: Ulząd Statystyczny W Warszawie' Wydział Finansowo - Administracyjny

ul' 1 sierpnia 21' 02-134 warsza\^la (za termin złożen]a ofeńy plzyjmuje się datę igodzinę

Wpływu ofeńy do zamawiającego)'

12,2 Publiczne otwarcie ofeń nastąpi W dniu składania ofert' o godz' 12.30, W siedzibie

zamawiającego plzy ul' 1 sierpnia 21 W Warszawie, pok' nr 210 (ll piętro)-

12'3 Wykonawcy mogą uczestniczyć W publicznej sesji otwarcia ofeń. W plzypadku

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofeń, zamawiający prześle informację z otwarcia

ofeń' na jego Wniosek'

12.4 zamawiająay niezwłocznje zwróci ofeńę złożoną po terminie'
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13. opis sposobu oblicŻenia ceny.

13.1 Wykonawca zobowiązany jest podać W

za Wykonanie całości przedrniotu zamóWienia'

13.2 cena przedsiawiona w ofercie musi byó Wyrażona w złotych polskich (PLN),

z dokładnością do dwóch miejsc po pŻecinku'

13.3 Wańość brutto umowy nie będzie podlęgać zmianie W czasie trwania Umowy i obejmuje

wszelkie koszty Wykonawcy i dopłaiy związane z rea|izaąą pŻedmiotu zamóWienia

w terminie oraz miejscu Wskazanym W ogłoszenlu'

13.4 Do Wyliczenia wańości brutto umowy za wykonanie całości pŻedmiotu zamóWienia

publicznego, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towaróW iusług (VAT)

W Wysokości procentowej obowiązującej W dniu składania ofeń'

13'5 Rozliczenia między zamawiającyrn' a Wykonawcą prowadzone będą Wyłącznie W Walucie

polskiej (W złotych polskich)'

13. opis kryłerióW, którymi zamawiający będzie się kierował przy Wyborze ofeńy, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy' którego ofeńa odpowiada wszystkim Wyrnaganiom

Wynikającym z ogłoszenia iotrŻyma najwyższą punktację (maksymalnie 5 punktów)'

zamawiający dokona oceny ofeń iWyboru ofeńy najkorzystniejszej w oparciu o kryieria:

a) cena brutto,

b) prezentacja.

ofercie Wańość brutto umowy

Lp. KMerum Żakres oceny
Waga

kMe. um

1

Cena brutto

] punkl (najwyŹsza cena brutlo)
5 punklów (najniŹsza cena brutto)

90%

2.
Krylerium jakośc]owe

Prezentacja

osobna ocena dla kawy i osobna dla herbaty według
schernat! (Wykonawca moŻe uzyskać maksymalnie 2 5 p' d a
kawy i 2 5 p' dla herbaty' lącznie maksyma]nie 5 p.)'
. opakowanie standardowe, karton lub sło]k (identy'fikowane

jako opakowanie typowe slosowane w obroc e delalicznym
wlaściwe dla danego towalu) _ 0 p''

. opakowanie niestandardowe, oceniane jako opakowanie

. opakowanie z gratjsem (bonL]sem) zwiększona waga neilo
towaru-05p,

. opakowanie z qratiser. (bonusern) w poslac] próbki innego
towaru-05p

. irny glal< (oon-s, oolączoly ro gadżeT do serwowan'a
kawv ub herbatv iak kubek. łVżeczka ]ub innv - 0 5 p

1A%
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'13.6 MetodologiabadaniakMerium,,cenabrutio":

ofęi'a z najwyższą ceną bruito otęyn a 1 p', ofeńa z najniższą ceną brutto otrzyma 5 p',

pozostałe ofeńy będą pUnktowane l]niowo Wedle następującej formUły arytmeiycznej:

5-4(Y-xy(z-x)l
gdzie:

X = najnizsza cena brutto

Y = cena brutto ocenianej ofeńy

z = najwyższa cena brutto

13,7 Metodologia badania kryierium,,prezentacja":

Na podstawie wzoróW opakowań lub zdjęć przesłanych wraz z ofeńą prŻez Wykonawcę oraz

sporządzonego przez niego opisu w formu]arzu ofeńowym' ofeńa będzie oceniana,

a uzyskane punkty dodawane według następujących zasad:

13.7.1 ofeńa na herbatę:

. opakowanie standardowe kańon (identyfikowane jako opakowanie typowe

stosowane w obrocie detalicznym' właściwe dla danego towaru) _ 0 p.,

. opakowanie niestandardowe, oceniane jako opakowanie specja ne - 0 p.,

. opakowanie z gratisem (bonusem) w formie zwiększonej Wagi netto towaru - 0,5 p',

. opakowanie z gratisem (bonusem) W formie próbki innego towaru itp' - 0,5 p',

. inny dołączony gratis (bonus) np. gadżet do serwowania herbaty jak kubek'

łyżeczka lub inny - 0'5 p'

13'7.2 ofeńa na kawę:

. opakowanie standardowe słoik (identyfikowane jako opakowanie typowe

stosowane W obrocie detaTjcznym Właściwe d]a danego towaru) - 0 p'

. opakowanie niestandardowe, oceniane jako opakowanie specjalne - 1 p.

. opakowanie z gratisem (bonUsem) W formie zW]ększonej Wagi netto towarU - 0,5 p',

. opakowanie z glatisem (bonusem) W formie próbki innego towaru itp' ' 0,5 p',

. nny dołączony graiis (bonus) np' gadżet do serwowania kawy jak kubek' łyżeczka

lub inny - 0,5 p.

13.8 obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po pzecinku, na tęecim

miejscu zaokrąglane od 0 do 5 w dół od 6 do 9 W górę'

13.9 otŻymane uśrednione Wyniki punktowe kMerium cenowego i ocena krytedum

jakościowego zostaną pŻemnożone odpowiednio prŻez właściwą Wagę i zsumowane'

13'10 Jeśli dwie lub Więcej ofeń otrzyma tę samą punktację, zamawiający podpisze umowę

z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę brutto' Jeśli jednak w tej grupie dwóch

strÓna11
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lub Więcej WykonawcóW zaproponuje tę samą najniższą cenę brutio' zarnawia]ący zwróci się

do nich o złożenie ofeńy dodatkowej W zakresie tylko ceny brutio' Wykonawcy

nie mogą złożyó ofeńy na cenę Wyższą niż pierwotna'

13'11 Jeśll dwóch lub więcej WykonawcóW W odpowiedzi na Wezwanie zamawiającego

zaproponuję tę samą najniższą cenę zamawiający podpisze umowę z dowolnie wybranyrn

Wykonawcą z tej grupy'

14. lnformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnione po wyborŹe oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14''l Niezwłocznie po wyboŻe ofeńy najkorzystniejszej zamawiający jednocześnie zawiadomi

wykonawcóW, któlzy złaŻy|i ołeiy '

14'2 Wykonawca' którego oferta zostanie uznana za najkolzystniejszą, powiadomiony zostanle

o sposobie lterminie podpisania umowy.

14'3 W przypadku, gdy za najkorzystniejszą uznana zostanie oteńa złożana pęez WykonaWcóW

wspólnje ubiegających się o udzielenie zamóWienia' pełnomocnik wyznaczony plzez

tych WykonaWcóW pzedstawi zamawiającemu przed zawarciem umowy dokument,

o ktÓrym mowa w p 6 a'3 ogłoszenia'

l4'4 Jeśli w okresie związania ofeńą' Wykonawca którego ofeńa zostanie uznana

za najko.z ysiniejszą, uchyli się od podpisania umowy W terminje iub miejscu Wyznaczonym

pEez zamawiającego, zmawiający może podpisać umoWę z jednym z WykonawcóW, który

złożył ofeńę W postępowaniu'

15' Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego Wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga Wniesienia zabezpieczenia na]eżytego Wykonania umowy.

16. lstotne dla stron postanowienia, które zostaną Wprowadzone do treści zawieranei umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy' ieżeli

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawa z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na iakich warunkach.

16'1 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych

W ogłoszeniu' szczegółowo podanych We WZoŻe umowy stanowiącym Dodatek

nr 4 do ogłoszenia'

16'2 zarnawiąący nie przewiduje zmiany w zawaiej umowje w stosunku do treści ofeńy

dotyczącej przedmiotu ninie.jszego zamówienia publicznego'
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17. opis części Żamówienia, jeżeli zamawiaiący dopuszcza składanie ofeń częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych'

18. lnformacia o przewidywanych zamówieniach uzupełniaiących, jeżeli zamawiający

przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamóWień uzupełniających'

19. opis sposobu pzedstawiania ofeń wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą

odpowiadać ofeńy Wariantowe, jeżeli zamawia.iący dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń Wariantowych'

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

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną'

Adres poczty elektronicznej: j.lach@stai.gov.pl

Adres strony internetowej: http://walszawa.siat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

21. lnfo.macie dotyczące Walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym, a Wykonawcą, ieże|i zamawiaiący przewiduje rozliczenia w walulach

obcych.

zafiawiąący nie przewiduje lozliczenia w Walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między

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

22. Aukcja elektroniczna.

zamawiąący nie plzewiduje pŻeprowadzenia aukcji elektronicznej'

23. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje

ich zwrot,

zamawiąący nie plzewidUje zwrotu kosztóW udziału W posiępowaniu'

24. Wykonanie zamóWienia przez podwykonawców.

24.1 zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamóWienia podwykonawcom'

24.2 Jeżeli wykonawca zamiefza pow]elzyć wykonanie częścj zamówienia podwykonawcom'

Zobowiązany jest do Wskazania tego W ofercie'
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25. Unieważnienie postępowania'

zamawiający może unieważnić postępowani9 podając przyczynę'

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom nie pfzysługują środki ochrony prawnej pŻewidziane W ustawie z dnia 29 stycznia

2004 r- -P.awo zamóWień publicznych'

Dodatki do ogłoszeniai

1' FormulaŻ ofeńowy'

2' ośWiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

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

4' Wzór umowy.


