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OGŁOSZENIE 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

 

Znak sprawy: WAW-FA.2720.54.2015 

 
 
Zamawiający: 

 
 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie 

Adres do korespondencji: 

 
Urząd Statystyczny w Warszawie  
ul. 1 Sierpnia 21 
02-134 Warszawa 
faks 22 846 78 33 
 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa 4450 sztuk fabrycznie nowych patelni 
do Urzędu Statystycznego w Warszawie 
z przeznaczeniem na upominki dla respondentów 
biorących udział w badaniu „Budżety gospodarstw 
domowych” 

 

Tryb udzielanego zamówienia: 

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej  
do 30 000 €, prowadzone w procedurze określonej  
w art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 
i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 

i 1232). 
  
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 
 
 
Adres internetowy, pod którym 
zamieszczono ogłoszenie: 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
Warszawa 6 maja 2015 Zatwierdzam 

  

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
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1. Tryb udzielenia zamówienia. 

Zapytanie ofertowe. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego 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 późn. zm.) oraz właściwych przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 

984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 

i 1232), w tym szczególnie procedury określonej w art. 5a ustawy. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.1 Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4450 sztuk fabrycznie nowych patelni do Urzędu 

Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na upominki dla respondentów biorących 

udział w badaniu „Budżety gospodarstw domowych”. 

2.1.1. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV - 39221000-7 Sprzęt kuchenny, 

Patelnia przeznaczona do obróbki termicznej produktów spożywczych powinna posiadać 

następujące cechy: 

• Wykonanie – aluminium z wewnętrzną powłoką ceramiczną, 

• Kształt – okrągła, 

• Wymiar – średnica patelni od 20 cm do 21 cm, 

• Wysokość ścianki – od 3,5 cm do 4,5 cm, 

• Grubość ścianki – od 2,5 mm, 

• Grubość dna – od 2,5 mm, 

• Uchwyt – zamontowany na stałe, wykonany z trudno nagrzewającego się tworzywa, 

• Gwarancja – 12 m-cy. Wymagane jest, aby reklamacje jakościowe dotyczące fabrycznej 

usterki były rozpatrywane do 14 dni od zgłoszenia do wykonawcy, 

• Zastosowanie – przystosowana przynajmniej do kuchenek gazowych i elektrycznych. 

2.1.2. Patelnie muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

i być przeznaczone do kontaktu z żywnością. 

2.1.3.  Do oferty należy załączyć kolorowe zdjęcie produktu. 

Dostarczany towar musi spełniać wymagania określone w Formularzu ofertowym 

stanowiącym Dodatek nr 1 do Ogłoszenia, być nowy, zdatny do przeznaczonego 

użytku. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965


URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE 
 

 

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21 

 

 
Strona 3 

 

  

2.2 Zakres dostawy. 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie: 

1. Pierwszy etap realizacji zamówienia: 

do 8 czerwca 2015 r. – 1550 szt. 

2. Drugi etap realizacji zamówienia: 

do 8 września 2015 r. – 1450 szt. 

3. Trzeci etap realizacji zamówienia: 

do 27 listopada 2015 r. - 1450 szt. 

2.3 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba zamawiającego w Warszawie,  

02 - 134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21. 

Dostawa obejmuje transport, rozładunek oraz wniesienie przedmiotu zamówienia 

do magazynu zamawiającego tj. ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa w godzinach pracy 

magazynu, tj. 800 do 1400 (od poniedziałku do piątku). 

Szczegółowe informacje dotyczące dostaw do Urzędu Statystycznego zostaną ustalone 

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy. 

3. Finansowe uwarunkowania zamówienia. 

Przedmiot zamówienia finansowany jest z planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę  

151 519,00 zł brutto. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, w terminach o których mowa w p. 2.2. 

5. 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, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: 

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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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 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 p. 5 ustawy. 

5.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w p. 5.1 Ogłoszenia 

na podstawie weryfikacji załączonego do oferty 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 oferty dokumentów wymienionych w p. 6.2 Ogłoszenia według 

formuły „spełnia – nie spełnia”. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają 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 art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest załączyć 

do oferty: 

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. 
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6.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu 

o art. 24 ust. 1 i ust. 2 p. 5 ustawy, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 

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 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 i ust. 2 p. 5 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

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 tych wykonawców. 

6.2.4 Forma dokumentów: 

Dokumenty, o których mowa w p. 6.2.1 i 6.2.2 muszą być złożone w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem poświadczającym zgodność 

z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

6.3 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 

6.3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 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, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.3.2 Dokumenty, o których mowa w p. 6.3.1 powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.3.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

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

w p. 6.3.1, 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. 

Postanowienia zawarte w p. 6.3.2 stosuje się odpowiednio. 
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6.3.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  

Dokumenty, o których mowa 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 złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej własnoręcznym podpisem poświadczającym zgodność z oryginałem, 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

6.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 

6.4.1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.4.2 Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa 

w p. 6.4.1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii 

dokumentów załączonych do oferty. 

6.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana 

zostanie za najkorzystniejszą 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 przedwstępną ani umową zawartą 

pod warunkiem zawieszającym. 

7. Informacje 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: e.budzynska2@stat.gov.pl lub m.witkowska3@stat.gov.pl 

7.1.2 faksem na numer: 22 846 78 33, 

7.1.3 pisemnie: Urząd Statystyczny w Warszawie, Wydział Finansowo - Administracyjny, 

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.  

mailto:e.budzynska2@stat.gov.pl
mailto:m.witkowska3@stat.gov.pl
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7.2 W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych przez zamawiającego za pomocą faksu 

lub drogą elektroniczną wykonawca niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich 

otrzymania pod numer 22 846 78 33 lub adres e-mail e.budzynska2@stat.gov.pl 

lub m.witkowska3@stat.gov.pl 

7.3 W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 

zamawiającego dokumentów lub informacji, o których mowa w p. 7.2 zamawiający 

uzna, że dotarły one do wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez wykonawcę informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez wykonawcę 

w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu / faksu lub adresu e-mail. 

7.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia przesyłając 

pytanie na numer faksu lub adres e-mail wskazany w p. 7.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, 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 niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

W przypadku pytań uznanych przez zamawiającego za kluczowe dla prowadzonego 

postępowania możliwe jest odstępstwo od podanych terminów. 

7.6 Do udzielania szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia i procedur 

postępowania upoważnieni są:  

Edyta Budzyńska, e.budzynska2@stat.gov.pl lub Marzena Witkowska, 

m.witkowska3@stat.gov.pl 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

 Nie jest wymagane wniesienie wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

10.1 Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały, 

na druku lub według wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do Ogłoszenia. W przypadku 

sporządzenia oferty przez wykonawcę na własnym formularzu wymaga się, żeby wykonawca 

mailto:e.budzynska2@stat.gov.pl
mailto:m.witkowska3@stat.gov.pl
mailto:e.budzynska2@stat.gov.pl
mailto:m.witkowska3@stat.gov.pl
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uwzględnił w nim wszystkie oświadczenia i elementy zawarte w Dodatku 

nr 1 do Ogłoszenia.  

10.2 Jeżeli wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć 

te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.3 Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w p. 6 Ogłoszenia, 

w formie dla nich określonej w Ogłoszeniu. 

10.4 Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia, powinny być podpisane 

lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem. Zaleca 

się dla ułatwienia identyfikacji podpisującego opatrzenia podpisu pieczątką imienną.  

10.5 Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, 

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

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

oferta nie jest trwale zespolona.  

10.6 Zamawiający sugeruje, aby osoba upoważniona do podpisywania oferty podpisała każdą 

stronę oferty (bez podpisywania czystych stron), szczególnie, jeżeli oferta nie jest trwale 

zespolona.  

10.7 Pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału 

lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii sporządzonej przez 

notariusza. 

10.8 Ofertę należy złożyć w oryginale. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty 

samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami spowoduje odrzucenie ofert.  

10.9 Składając ofertę, wykonawca może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W razie braku zastrzeżenia 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Nie mogą 

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. Wykonawca zastrzegając tajemnicę 

przedsiębiorstwa ma obowiązek wskazania, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, 

tym samym musi wykazać, że: jest ona nieupubliczniona, ma wartość gospodarczą 
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i wykonawca podjął niezbędne kroki w celu zachowania jej poufności. Informację tę należy 

dołączyć do oferty. 

10.10  Dokumenty z informacjami zastrzeżonymi należy zamieścić w oddzielnej kopercie 

lub opakowaniu i oznakować pieczęcią przedsiębiorcy lub innym czytelnym i trwałym 

oznakowaniem oraz opisać podając na nim znak sprawy, nazwy dokumentów 

i odpowiadające im numery zawarte w spisie treści w Formularzu Ofertowym. 

10.11 Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie lub innym trwałym opakowaniu z podaną nazwą 

i adresem wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę 4450 sztuk fabrycznie 

nowych patelni do Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem 

na upominki dla respondentów biorących udział w badaniu „Budżety gospodarstw 

domowych”. Nie otwierać przed dniem (wpisać datę składania ofert) godziną 10:30” lub podobnym 

napisem, dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej 

do zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania 

spowodowane niewłaściwym, błędnym lub mylącym, albo niewłaściwe identyfikującym 

oznaczeniem koperty zawierającej ofertę.  

10.12 Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego w opakowaniu niegwarantującym, że z zawartością 

oferty nie będzie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert, zamawiający 

niezwłocznie opakuje właściwie ofertę. 

10.13 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny 

i parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

10.14 W przypadku, gdy w załączonych do oferty dokumentach zostaną podane wartości 

w walucie innej niż PLN, wówczas zamawiający dokona przeliczenia tych wartości 

na PLN według podanego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu złotego na dzień 

składania ofert.  

10.15 W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów, których zamawiający nie wymagał 

(np. materiały reklamowe), należy je oddzielić i opisać: „dokumenty uzupełniające”.  

10.16 Zmiana lub wycofanie oferty: 

10.16.1 wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, 

10.16.2 zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczna tylko wówczas, gdy została 

dokonana przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert, 
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10.16.3 zmiana złożonej oferty musi być złożona w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty, w szczególności zmianę oferty należy 

złożyć w oryginale w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem wykonawcy, 

opatrzonej napisem: „Zmiana oferty”,  

10.16.4 wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie zamawiającemu 

pisemnego oświadczenia podpisanego przez wykonawcę lub przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, 

10.16.5 oświadczenie o wycofaniu oferty 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 otwarcia ofert. 

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie, 

w Kancelarii Urzędu w terminie do dnia 13 maja 2015 r., do godz. 10.00, lub przesłać pocztą 

na adres: Urząd Statystyczny w Warszawie, Wydział Finansowo – Administracyjny 

ul. 1 Sierpnia 21,  02-134 Warszawa (za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę 

wpływu oferty do zamawiającego). 

11.2 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godz. 10.30, w siedzibie 

zamawiającego przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie, pok. nr 210 (II piętro).  

11.3 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego 

wniosek. 

11.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

12.1 Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie wartość brutto umowy  

za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

12.2 Cena przedstawiona w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.3 Wartość brutto umowy nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje 

wszelkie koszty wykonawcy i dopłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

w terminie oraz miejscu wskazanym w Ogłoszeniu.  
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12.4 Do wyliczenia wartości brutto umowy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

publicznego, wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT)  

w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 

12.5 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie 

polskiej (w złotych polskich). 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

wynikającym z Ogłoszenia i otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 5 pkt). 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria: 

a) cena brutto, 

b) parametry techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Metodologia badania kryterium „cena brutto”: 

Oferta z najwyższą ceną brutto otrzyma 1 pkt, oferta z najniższą cena brutto otrzyma 

5 pkt., pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły 

arytmetycznej: 

5-4 [(Y – X)/ (Z – X)] 

gdzie: 

X = najniższa cena brutto 

Y = cena brutto ocenianej oferty 

Z = najwyższa cena brutto 

Lp. Kryterium Zakres oceny Waga kryterium 

1. 
Kryterium cenowe 

Cena brutto 

1 punkt (najwyższa cena brutto) 

5 punktów (najniższa cena brutto) 

 

95% 

2. 
Parametry techniczne Wykonawca może uzyskać łącznie 

maksymalnie 5 punktów 

• grubość dna: 

od 2,5 mm do 3,4 mm – 1 pkt, 

od 3,5 mm do 4 mm – 5 pkt 

 

 

 

5% 
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13.2. Metodologia badania kryterium „parametry techniczne”: 

Oferta będzie oceniana na podstawie sporządzonego przez wykonawcę opisu w formularzu 

ofertowym, a uzyskane punkty dodawane według następujących zasad: 

• grubość dna: 

od 2,5 mm do 3,4 mm – 1 pkt, 

od 3,5 mm do 4 mm – 5 pkt 

13.3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na trzecim 

miejscu zaokrąglane od 0 do 5 w dół, od 6 do 9 w górę. 

13.4. Otrzymane uśrednione wyniki punktowe kryterium cenowego i ocena kryterium parametrów 

technicznych zostaną przemnożone odpowiednio przez właściwą wagę i zsumowane. 

13.5. Jeśli dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą punktację, zamawiający podpisze umowę 

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

lub więcej wykonawców zaproponuje tę samą najniższą cenę brutto, zamawiający zwróci 

się do nich o złożenie oferty dodatkowej w zakresie tylko ceny brutto. Wykonawcy nie mogą 

złożyć oferty na cenę wyższą niż pierwotna. 

13.6. Jeśli dwóch lub więcej wykonawców w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego 

zaproponuje tę samą najniższą cenę zamawiający podpisze umowę z dowolnie wybranym 

wykonawcą z tej grupy. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1 Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty. 

14.2 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powiadomiony zostanie 

o sposobie i terminie podpisania umowy. 

14.3 W przypadku, gdy za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta złożona przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnik wyznaczony przez  

tych wykonawców przedstawi zamawiającemu przed zawarciem umowy dokument,  

o którym mowa w p. 6.4.3 Ogłoszenia. 

14.4 Jeśli w okresie związania ofertą, wykonawca którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, uchyli się od podpisania umowy w terminie lub miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego, zmawiający może podpisać umowę z jednym z wykonawców, który 

złożył ofertę w postępowaniu. 
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla 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 zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych 

w Ogłoszeniu, szczegółowo podanych we wzorze umowy stanowiącym Dodatek 

nr 4 do Ogłoszenia. 

16.2 Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty dotyczące 

przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego w przypadkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym Dodatek nr 4 do Ogłoszenia. 

17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

Adres poczty elektronicznej: e.budzynska2@stat.gov.pl lub m.witkowska3@stat.gov.pl 

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

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

mailto:e.budzynska2@stat.gov.pl
mailto:m.witkowska3@stat.gov.pl
http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
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22. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

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

ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

24. Wykonanie zamówienia przez podwykonawców. 

24.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.  

24.2 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zobowiązany jest do wskazania tego w ofercie. 

25. Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie podając przyczynę. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

Dodatki do Ogłoszenia: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4. Wzór umowy. 

 


