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Beneficjent:

Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamÓwienia:

Osoby uprawnione do porozumiewania
się z Oferentami:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowYo Pod którym za_
mieszczono ogłoszenie:

UT{IA EUROPEJSKA
EURoPEJsKl FUNDUsŻ

RozwoJU REGłoNALNEGo

Główny Urząd Statystyczny, A1. Niepod-
ległości I27, 00-925 Warszawa

Dyrektor Urzędu Statystycznego w War-
szawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa

faks 22 846 78 33

Wy ko n an ie proj e kt u ar an żacj i p omies z-
czeń na partetze budynku ,,LIPSK"
w Urzędzie StaElstycznym w Warszawie
n a p otrze by I nfo r mato rium.

art.4 pkt 8) ustawy z dnia}9 stycznia
2004 roku - Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 1 13

poz.759 zpożn. zm.),

Bożydar Krajewski

e-mail: b.kraj ewski@stat.gov.pl,

tęl'ŻŻ 46423 17

Ierzy Lach

e-mail : j.lach@stat.gov.pl,

tel.22 464 22 03

poniedziałek - piątek 7 :30 _ 1 5:30

www. stat. gov.pllurzedy/warsz
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l.INronuACJE ocoLNE

1.1.Ilekroć w ogłoszeniu i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania

mowa jest o:

1.1.1. ofercie, należy przez to rozumieć złożony uZamawtającego formularz ofer-

towy - zwany dalej Fo' stanowiący za|ącznik do ogłoszenia, wraz z określony-

mi w ogłoszeniami wymaganymi dokumentami'

I.I.2. kopiach dokumentów, naleŻy przęz to rozumieć wiemą kserokopię orygina-

łów tych dokumentów,

1.1'3. osobie upoważnionej do występowania i podpisywania w imieniu Wykonaw-

cy, na|eŻy przez to rozumieć osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym

wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub upowaznioną oddzielnym

dokumentem do zaciryania zobowiązan w imieniu Wykonawcy, zgodnie

z obowiązuj ącymi przepisami.

1.2. Wszelkie załączniki do ogłoszenia stanowiąjego integralną część.

I .3 . Zama'wiaj ący n i e dopuszcza możliwo Ści składania ofert wariantowych.

1 .4. Zamawiający nie dopuszcza moŻ|iwo ści składania oferl częściowych.

I .5 . Zamavłiaj ący nie dopuszcza możliwości składania ofert równowaznych.

I . 6 . Zamawiaj ący n i e pt zewiduj e udzi e l e nia zaliczęk na p o czet wykonani a zamówi eni a.

I .7 . Zamavłiaj ący nie v,rymaga wniesieni a zabezpieczenia ta\eŻ.ytego wykonania umowy.

1.8. Zamavuiający przewiduje unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających ałrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

@FrĄ' które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

2. Oprs sposoBu pRzycorowANtA oFERTy

2.L oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wmaganiami określonymi w

ogłoszeniu.
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Ż.2. ZłoŻenie przez Wykonawcę oferty niezgodnej z ogłoszeniem lub więcej niż jednej

samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami spowoduje odrzucenie ofert.

2.3. TreŚó oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

2.4. ofertę na|eŻy sporządzic:

2.4.l. w formie pisemnej i w języku polskim' pod rygorem niewazności;

2.4.2. w jednym egzemplarzu;

2.4.3. na druku lub według wzoru druku dołączonego do ogłoszenia - poprzez odpo-

więdnie jego wypełnienie,

2.4.4. składając wTaz z ofertą dokumenty dotyczące warunków udziału w tym postę-

powaniu wystawione przez właściwe urzędy i inne jednostki'

2.5. Strony oferty (Fo) i składanych wraz z nią dokumentów _ w miejscach określonych

przez Zamawiającego _ podpisem upowaznionej osoby (zaleca się dla ułatwienia

identyfi kacj i podpi suj ąc e go opatr zeni a podpisu pieczątką imienn$.

2.6. Do oferly naleŻy załączyc dokument, z którego wynika sposób i osoby upowaznione

do reprezentowania Wykonawcy.

2.7. Dokumenty składanęwraz z ofertąmogąbyó oryginałami lub kopiami.

2.8. Kopie dokumentów' muszą być poświadczone ptzez upowazniona osobę, za tch

zgodność z oryginałem, a podpis poświadczający kuŻdąkopię dokumentu powinien byó

poprzedzony adnotacją ,,za zgodność z oryginałem". Moze być to np.: adnotacja wyko-

nana odręcznie, w formie odcisku pieczątki lub innej czy.telnej i trwałej formie.

2.9. Wszelkie zmiany w treści dokumentów sporządzonych przęz wykonawcę będą uwa-

żane zawaŻne, pod warunkiem ich podpisania pIZęz upoważnionąosobę .

2.I0. W przypadkuzłożeniawrazz ofertądokumentów, których zarrtawiający nie wyma-

gał (np. materiały reklamowe itp.), należy je oddzielió i opisaó: ,,dokumenty uzupeł-

niające''.

z.lL ofertę naleŻy zŁoŻyc w kopercie (lub innym opakowaniu) :

\Ą'^-Ż lt}-2i:i} l.J $trona 3
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Ż.n). zamkniętej i opieczętowanej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie

bęz natuszenia zastosowanych przez wykonawc ę zabezpieczen,

Ż.l1.2. opatrzonej pieczęcią firmową (nazwa i adres) Wykonawcy lub innym

czytelnym oznakowaniem Wykonawcy zwierającym, co najmniej jego na-

zwę i adres pocztowy'

2.II.3. zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i

o znac zonej następuj ąco :

Oferta na

,,Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń na parterze budynku ,,LIPSK"
w Urzędzie Statystycznym w Warszawie na potrzeby Informatorium"

znak sprawy: WA-210 -Zl20l4

,,Nie otwierać przed 10 lutego 2014 r. godz. |Żz30"

2.I2. ofertę należy złoŻyć, w pokoju 44.

2'I3. WykonawcamoŻe wprowadzic zmiany w ofercie i innych dokumentach złoŻonych

wraz Z ofertą lub wycofać, złoŻoną ofertę pod warunkiem, że zamawiĄący otrzyma

pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed upływem

terminu składania oferl. Powiadomienie to powinno być sporządzone stosownie do

powyzszych postanowień, a kopefia' o której mowa w pkt. 2.10, dodatkowo oznaczo-

na napisem - odpowiednio - "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.l4. Wykonawca nie moze dokonaó zmianpo upływie terminu składania ofert.

2.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zprzygotowaniem i złozeniem ofer-

ty niezaleŻnię od wyników postępowania.

3. Oprs pRznDMloru zAMowIENIA

3.1. opis przedmiotu zamówienia (CPV):

7 I .2Ż.00 .00 - Usługi proj ektowania architektonicznego

i
t
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71.22.30.00 - Usługi architektoniczne rv zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

3.2. Przetarg dotyczy wykonania opracowania obejmującego częśó architektoniczną w

ramach którego wykonawca opracuje rozwiązanie projektowe, wytyczne remontowo- bu-

dowlane, wytyczne instalacyjne, rozwiązania materiałowe- wykonczenia wnętrz, wraz Z

częścią rysunkową w skali w zaleŻności od potrzeb 1 :50 lub 1 :25.

3.3. obiekty do aranżacji zlokalizowane sąw Warszawie, ul 1 Sierpnia2I naparterze

budynków ',LIPSK'' oraz Robotronu wfaz z łączniktem. Powierzchnia do aranŻacji wy-

nosi około 650 m2. Pomieszczęnia tę są obecnie uz$kowane.

3.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca przy wykonaniu projektu będzie musiał

uwzględnić:

3 . 4 . 1 ., lnw e nt aly z a cj ę b ud ow l an o - ar c hit e kt o n i c zną b udy nków ",

3.4.2. ,,ocenę Stanu technicznego budynków ''Lipsk" ,,Pawilon wejściowy" ,,Łącznik"
orrlz ',Robotron'' położonych przy ulicy l Sierpnia 21 w Warszawie",

3.4.3' ,,Projektu aranżacji holu wejściowego na parterze budynku ,'Lipsk" w Urzędzie
S t aty s ty c zny m łu War s z aw i e",

3.4'4. wyĘczne inwestora,

3.4.5. obowiązujące przepisy.

poz' 3.4.1-3 udostępnione zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy,

poz.3.4'4 doĘczy wywiadów zZamawiającym po podpisaniu umowy'

3.5. Zamawiający planuje podpisanie osobnej umowy z Wykonawcąw roku 2014 na Sprawowa-

nie nadzoru autorskiego nad inwestycją po zaproponowanych w ofercie wykonawcy stawkach' o

ile w Ęm roku rozpoczęte zostanąprace objęte projektem.

4. TrnmlN wYKoNANIA zAMÓwIENIA

4.I' Przedmiot zamówienia musi byc zrealizowany w tęrminie do 45 dni od podpisania

umowy.

5 WłnuNxI UDZIAŁU w PoSTĘPowANlU ORAZ oPIs sPosoBU DOKONYWANIA oCENY

SPEŁNIAN|A TYCH WARUNKÓW
t
i

5.1. o udzielnie zamówienia mogąubiegaó się Wykonawcy' ktorzy spełniająwarunki:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Eyv'ąt!'fi'{!Ay'}iły,$ !^a'!Pł yr.i ? |ój| l :ł'l\ą
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ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŻonę przez

Wykonawcę oświadczenie zawartę w Fo o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia. (1/0)

5.1'2. posiadania wiedzy i doświadczenia

ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o

przedłoŻone pTzez Wykonawcę oświadczenię zawarte w Fo o spełnianiu wa-

runków udziału w postępowaniu i przedstawiony vłykaz wykonanych umów,

aw ptzypadku świadczeń okresolvych lub ciągłych równiez wykonywanych,

głównych usług, w okresie ostatnich ttzech|at przed upływem terminu skła-

dania ofert, a jeŻeli okręs prowadzenia działa\ności jest krótszy - w tym okre-

sie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane na|eżycie.

ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. (Il0). Przez gŁowne

usługi naLeŻy rozumieć wykonanie' co najmniej dwóch usług o wartości brut-

to nie mniejszej niŻ 20 000 zł kazda, które swoim zakresem odpowiadają

przedmiotowi zamówienia.

6. Wyxłz oŚwrłuczEŃ LUB DoKUMENTÓw, lłrrn MAJA DoSTARCZYC wYKo-
NAWCY

6.1. Do formularzaofertowego (Fo) Wykonawca powinien załączyc:

6.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru

lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niŻ 6 miesięcy ptzed upływem termi-

nu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert.

6.2. Ponadto vłraz z ofertąWykonawca powinien złoĘć, (eŚli dotyczy):

6.Ż.1. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postę-

powaniu (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych)' pełnomocnictwo musi

być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowani Wykonawcy (podpisy i

W,,Ą-2 l{)-2120l.'l Sl.rłn* {r
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pieczęcie oryginalne) lub mieć formę aktu notarialnego, albo notarialnie potwier-

dzonej kopii.

6.3. Dokumenty, których aktualność (dzien wystawienia) nie została określona szczegó-

łowo w niniejszym paragrafie musza byc ważne (aktualne) na dzien składania ofert.

7. INr'onnłACJE DoTY CZ ĄCE KoNSoRCJU M

7.1.W przypadku' gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty naleŻy

dołączyÓ pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występu-

jących wspólnie w postępowaniu o udzięlenie zamówienia albo reprezentowania w postę-

powaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi

jednoznacznie wynikaó z umowy lub innej czynności prawnej' mieó formę pisemną musi

w swej treści zavłierac wskazanie niniejszego postępowania' Pełnomocnictwo musi byó

załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych' w świetle dokumentów rejestra-

cyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieó postać aktu notarialnego albo notarialnie

potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

7.2.Społka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument z którego wynika ww.

pełnomocnictwo: poŚwiadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej

lub uchwałę.

7.3.Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczonąza zgodnośó z orygina-

łem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z'której wynika ustanowione peł-

nomocnictwo.

7.4.Formu\arz oferty (Fo) podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum.

Na pierwszej stronie formularza oferty (Fo) należy wpisać informacje doĘczące wszyst-

kich członków konsorcjum.

7.5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialnośó za niewyko-

nanie lub nienalezyte wykonanie zadania' Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę

są odpowie dzialnę za nią na zasadach okre ślonych w Ko deksie cywilnym.

W.'\-2 I {l-2i2{} I'l Sirrna 7
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8. INronnłACJA o SPoSoBIE PoRoZUMIEwANIA slą ZłułwIAJĄcEGo z Wyxo-

NAWCAMI

8.1 . w niniejszym postępowaniu oŚwiadczenia, faksy, wnioski, zawiadomienia oraz infor-

macje Zamawiający i Wykonawcy przekazująpisemnie lub drogą elektroniczną z zastrze-

zęniem pkt. 8.2. .

8.2 W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub faksem zamawiający żąda

niezrvłocznego potwierdzenia e-mailem faktu otrzymania korespondencji, bez dodat-

kowego wezwania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania e-maila lub faksu, po-

świadczeniem wysłania informacji będzie wydruk poświadczający wysłanie koresponden-

cji.

8.3. Wykonawca moŻe zwrocic się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treŚci

ogłoszenia w formie i trybie opisanym w pkt' 8"l. Zama'wiający niezwłocznie udzieli wy-

jaśnień, jednak pod warunkiem ze wniosek o wyjaŚnienie treści ogłoszenia wpłynął do

Zamawiającego nie póżniej niz do końca dnia, w którym upływa połowa .vqYznaczonego

terminu składania ofęrt.

8.4. Treśó pytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępnionarównięż na stronie interneto-

w ej Zamawiaj ące go : www. stat. gov.pl/urzed y l w ar sz.

8.5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania naleŻy powoływać

się na rrZnaksprawy: wA-210-2 l20l4"

8.6. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30.

8.7. oświadczenia, zawiadomienia, wnioski ptzekazane do Zamau,iającego uulaŻa się za

zŁoŻone w terminie , jeŻeli ich treśó dotrze do Zamawiającego - na jego adres przed upły-

wem wymaganego terminu.

9. TBnlrtN ZwIĄZANIA oFERTĄ

9.1 . Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rcZpoczyna

się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofer1.

i
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9.2.Wykonawca Samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mozę przedłuŻyć termin

związania ofertą na czas niezbędny do za-warcia umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego.

10. Mtnrscn oRAZ TERMIN SKŁADANIA I oTwARcIA oFERT

10.1. ofęrty naleŻy złoŻyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 44

lO.2.Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2014 roku o godz.12.00.

I0.3. Zamavłiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŻeniu oferty po terminie

i zwróci ofertę bez otwięrania.

11. Oprs xnyrERlÓw' KTÓRYMI Z z^MAwlAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIERowAŁ PRZY wY-

BoRZE oFERTY wRAZ Z PoDANIEM ZNACZENIA TYcH xnyrnnrów oRAz SPosoBU

OCENY OFERT.

13.1' Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofeńy' która stanowi I00% wagi.

13 .2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował naj nizszą ceną

I3.3. Zamau,iający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszyst-

kim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najko-

rzystniejsza, w oparciu o wskazane kryterium.

14. Oprs sposoBu oBLrczENrA cENy oFERTy.

;;;ffi;;;;-'"" ilffin,"ono,nu",nu
i ostateczną cenę' uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realiza-

cj i zamówienia na warunkach okreŚlonych przez ZamawtĄącego.

14.2. Cenę oferty z uwzględnieniem naleznego podatku VAT nalezy podaó w złotych

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do jednego grosza - cyfrą i

słownie.

ri,
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14.3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT nalezy do obowiązków Wykonawcy.

W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż23oń naleŻy wskazaó podstawę prawną.

(zamawiający nie będzie oceniał poprawnoŚci zastosowanej stawki VAT)

15. INronMACJE o FoRMALNoŚCIACH' JAKIE PowINNY zosrłĆ DoPEŁNIoNE Po

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

.-!

15.1. Wykonawca' po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty , niezwłocznie

dostarczy Zarnawiającemu pisemną informację o osobach przewidzianych do zawarcia

umowy' otaz pozostałe dane do wypełnienia wzoru umowy' które nie zostaŁy zawarte w

jego ofercie.

16. IsrorNE DLA srRoN posrANowtENIA,

TREŚCI UMowY.

KTÓRE ZoSTANĄ wPRowADZoNE Do

16.I' Zamawiający załączawzót umowy' stanowiący załączniknr 2 do ogło

16.2. Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie orazte, które sąkorzystne dIaZama-

wiającego.

17.PouczENIE o Śnooxłcrr oCHRoNY PRAwNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WyxoNłw-

CY.

17'1. W toku postępowania Wykonawcy nie przysługuje odwołanie od czynności Za-

mawiającego.

i
I

18. INrncnłLNE CZĘŚCI oGŁoSZENIA: li
i

Załącznil<lz
Załączniknr 1 - Formularz ofertowy (Fo)
Załącznikw 2 -Wzór umowy

!

I
x

",..,."....-"*...".-..""..-.-*..,.J

szenia.

,9#ttE, i]ŁtawJyity st4i}t}yĘ P'd;i,r;.rvl

t"
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(pieczęó Wykonawcy) (miejscowośó i data)

URZĄD STATYSTYCZNY

w Warszawie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń na

parter7e budynku ,,LIPSK" w Urzędzie Statystycznym w Warszawie na potrzeby

Informatorium."

działając w imieniu inarzecz:

NIP ... ... REGON

Telefon .... e-mail

(nan*a ffirma) dokładny adres wykonawcy/wyknnmców: w przypadku składania ofeny przez podmioty występująCe wspóInie

podać namy (firmy), dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum)

oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia
(Wypełn iaj ą1 edyni e przeds ięb i orcy skladający wspólną ofeł'tę)

jest:

.ą

wA-210-2/2014 Załącmik nr l do ogłoszeniaFoRMULARZ OFERTOWY (Fo) Strona I
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t.

Adres do korespondencji wykonawcy

adres:

lub pełnomocnika:

numer telefonu:

numer faksu:

adres poczty e-mail:

Składaj ąc niniejszą ofeńę:

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym udostępnionym pruez

Zama'wiającego,

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Zap7tania ofertowego w

terminie 45 dni od podpisania umowy,

niniejszą ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu

Ofertowym,

oświadczamyo że:

a. posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,

b. posiadamy wiedzę i doświadczenieo wykonaliśmy następujące umowy' (a w
prrypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również) wykonujemy umowy' w okresie

ostatnich trzech|atptzed upływem terminu składania ofeń' (a jeżeli okes prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okesie),

Ż.

J.

4.

Wartość umowy Przedmiot umowy
Daty wykonania/ lub

wykonywania

Podmiot narzecz
którego była lub jest
świadczona umowa

(z adresem)

wA-210-2t2014 Załączniknr l do ogłoszeniaFoRMULARZ oFERTowY (Fo) Strona 2
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5.

6.

(Należy podać, co najmniej dwie umowy o wartości brutto nię mniejszej niż 20 000 ń, kuŻda które swoim zakresem
odpowiadają przedmiotowi zamówienia. Jeśli realizacja umów nie została zakończoną wartość 20 000 zł musi być
zręa|izowana do dnia składania ofert.)

c) umowy wskazan€ w ppkt b) zostały wykonane lub sąwykonywane należrycię,

informacje zawarte w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym' oraz jesteśmy

świadomi odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

oferowana przez nas cena rcalizacj i przedmiotu zamówienia wyno s i :

A) Cena brutto (z VAT1świadczonej usługi będącej przedmiotem umowy wynosi:

zł

przy stawce ...... . % podatku VAT

B) Cena brutto za 4d godzin nadzoru autorskiego w roku 2014 wynosi

zł

(słownie: ' ),

przy stawce ...... '%podatkuVAT i stawce godzinowej brutto ..'.. zł za I godzinę.

C) Cena brutto całości zamówienia (z VAT): (suma poz. A) i B)

"""zł
(słownie: '.... .. )'

D) Cena netto całości zamówienia (bez VAT) ..'......... zł

(słownie: ''.. ... . )'

oferowana cena uwzględnia wszystkie składniki kosztów i dopłaty młiązane z wykonyłvaniem

przedm iotu zamów ienia.

zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego, żadne niedoszacowanie, pominięcie' brak

l wartość przyjęta dla potrzeb oceny ofeĘ. Jeśli zostanie zawarta umowa na peŁrienie nadzoru autorskiego
faktyczna|iczbagodzin zostanie okeślona adekwatnie do potrzeb, po stawce n eodzi11s3;4-{qĄ9!${''-------*

7.

8.

UHIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

wA-210-212014 Załącznik nr l do ogłoszenia FoRMULARZ oFERTowY (Fo) Strona 3
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9.

10.

rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do Żądania zmiany ceny umownej

określonej w ofercie'

zobowiąujemy się niniejsrym do zrealizowaniaprzedmiotu zamówienia do ....2014.

akceptujemy zawaĘ w Zapytaniu ofertowym Wzór umowy i zobowięujemy się w
przypadku wyboru naszej ofeĘ do zawarcia umowy na tak określonych warunkach'

w m i ej sc u i tęrm in ie w znaczony m pr zez Zamaw iaj ąc e go .

uważamy sięzarwiązanych niniejsząofeńąna czas wskazany w Zap5Ąaniu ofertowym tj. 30

dni. Bieg tęrminu z:łtiązania ofertą rozpoczyna się wraz Z upływem terminu składania ofert.

w przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy żę ponosimy całkowitą

odpowiedzialnośó za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.

wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralnączęśó niniejszej oferry:

r)

Wykonawca

11.

1Ż.

13.

wA-210-212014 Załącmiknt l do ogłoszenia FoRMULARZ OFERTOWY (Fo) Strona 4
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UMowA w A-Ż10-Ż lŻ0 l 4 (proporycj a)

zawarta w dniu ... .... w Warszawie pomiędzy:

Urzędem StatysĘcznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia ŻI,)z-l34Warszawa
NIP 52 I -052-03-98, REGON 00033 1 524
tel. (Ż2) 464-23-17, fax. (ŻŻ) 846-78-33
reprezentow anym przezl

Zwanym w dalsrym ciągu umowy Zamawiającym
a
firmą
reprezentowanąprzez i

z}Nanądalej Wykonawcą
o następującej treści:

s1

I' Zamavłiający zleca, a Wykonawcazobowiązuje się do wykonania projektu aranżacji pomieszczeń

na potrzeby Informatorium, zlokalizowanych na parterze w budynkach biurowych w Warszawie prry

ul. l Sierpnia2l,ołącznej powierzchni około 650 m kw.' Projekt opracowany będzie na podstawie

poniżej przedstawionego' etapowego zakresu prac pĄektowych:

a) projekt koncepcyjny z opĘmalizacjąrozwiązań funkcjonalnych,

b) projekt aranŻacji wnętrz obejmujący pomieszczenia wskazane przez Zmawiającego.

Ż' Zakres prac projektowych obejmuje:

a) rzuĘ z podziałem funkcjonalnym z wymiarowaniem, rozplanowaniem mebli i stanowisk

komputerowych,

b) widoki w skali I:Ż5 ze szczegółowym wymiarowaniem lub skali l:50 (w zależności od

potrzeb),

c) szczegółowe dyspozycje doĘczące wykończenia i oświetlenia,

d) szczegółowe dyspozycje doĘczące kolorystyki i rorvłiązań materiałowych.

3. Całośó dokumentacji projektowej wykonana będzie w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 7

egz. w wersji elektronicznej.

$2

l ' Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

WA 2l0 -2lŻo14 Załączniknr 2 do ogłoszenia WZÓR UMowY Strona I
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleĄĄą starannością w sposób

zgodny Z wymogami Zamawtającego' zapytaniem ofeńowym' wymaganiami aktualnie obwiązujących

ustaw i rozpotządzeń' normami i zasadami wiedzy technicznej.

s3

l. Przedmiot umowy jest przedmiotęm prawa autorskiego.

2. opłata za ptzeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta jest w wynagrodzenitl za

wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ma prawo dysponowaó przedmiotem umowy' o którym mowa w $ 1 ust. l, na

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowyrvania i

wnoszenia uwag' które wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnió.

5. Jeżeli przedmiot umowy będzie wymagał uzupełnienia lub poprawek, Wykonawca wykona te

uzupełnienia i poprawki w terminie wznaczonym ptzez Zamawiającego, bez prawa do

dodatkowego wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania umowy.

6. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez

upoważnionych przedstawicieli Stron.

s4

Strony ustalają że w przypadku realizacji w roku 2014 aranżacji' według projektu nadzor

architektoniczno-autorski wykonywany będzie na podstawie oddzielnej umowy po stawce z ofefty z

zapytaniaofertowego z dnia ..........Ż0I4.

ss

l.Wykonawcazobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania i zgodności

zprzepisami Prawa Budowlanego przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy.

2. okres odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w ust. l, wobec Zamawiającego z tytufu

rękojmi wadftzycznvch i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.

$6

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w teminie do 45 dni od podpisania umowy tj. do

2. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie określonym w ust. l, za kużdy dzień zwłoki

naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,5oń wynagrodzenia brutto niezrea|izowanej części

umowy' nie więcej jednak niż 10Yo wynagrodzenia za całość prac.

WA 210 -2 120|4 Załączniknr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY Strona 2
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Nadzór nad real izacj ą umowy z r amienia Zamaw iającego pełnió będzie :

s8

1. Strony ustalają że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie brutto: .... zł(słownie: ... ............)

2. PtzyjęĘ i podpisany przez Strony protokół, o których mowa w $ 3 ust. 6. będzie stanowił

podstawę do wystawieniaprzez Wykonawcę faktury VAT.

3. Zamalviający ureguluje należnośó, o której mowa w ust 1 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia faktury

VAT, przelewem na konto Wykonawcy.

se

l.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

2.Wszelkie spory międry stronami wynikłe w trakcie rea|izacji niniejszej umowy' strony będą

rozstrzygać polubownie, w przypadku nie dojścia do porozumienia - przed sądem właściwym

m iej scowo d|a Zamaw iaj ące go.

3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą byó dokonane w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca
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