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ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: WAW-FA.2720.15.20f 6

zamawiają€y:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamówienia:

GodzinY pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod
zamieszczono ogłoszenie:

Dyrektor Urzędu statystycznego w Warszawie

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

Dostawa tuszy, tonerów i materialów eksploatacy|nych
do urządzeń drukuiącYch na potrzeby Urzędu statystycznego
w Warszawie w lat ach 2Ot6-ZOt7 .

zapytanie ofertowe. Do czynności podejmowanych przez

zamawiającego i WykonawcóW W postępowaniu oudzielenie
zamóWienia stosuje 5ię przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r - Kodeks cywilny {Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

oraŻ właściwych przepisów ustawy Ż dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo ŻamóWień publicznych zwane'i dalej ,,ustawą Pzp"
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, L047 i 14'13 oraz z 201,4 r.

poz. 423, 768, 877, 975, Lr46 i 7232|, w tym szczególnie
procedury określone W art.5a ustawy.

W postępowaniu stosuje się klauzulę społeczną

poniedziałek _ piątek 7:30 - 15:30

którym http:,//warszawa.stat.gov.pllzamowienia-publiczne_us/

Zatwierdzam

wz. Dyrektora (Jrzędu
Z-caĘf\otłl

r,vśu,u l7/,.l'łi

warszawa .Zmarca 2016 r.
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RoZDZlAŁ l.

lr.lronułoe oeÓlrue

l. lNFoRMAcJA o ZAMAW|A]ĄCYM

Zamawiającym jest Urząd statystyczny W Warszawie, ul. 1 sierpnia 27, 02-!34warszawa,

NIP:521-052-03-98,

REGON; 000331524,

Faks: +48 22 846 78 33,

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

ll. osoBY UPRAWNIoNE Do KoNTAKTÓW Z WYKoNAWCAM|

osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

lmiĘ i nazwisko: Marzena Witkowska, Jerzy Lach,

Faks: +48 22 846 7a 33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl,

Godziny urzędowania:7:30 - 15:30.

lll. TRYB UDzlELENlA zAMÓWlENlA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest wtrybie zapytania ofertowego przy zachowaniu
zasad konkurencji, pisemności i równego traktowania Wszystkich Wykonawców'

lV. lNFoRMACJA o oFERTACH cZĘŚcloWYcH, WAR|ANToWYCH, zAMÓWlENlAcH
UZUPEŁNlAlĄcYcH

1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert częściowych.

3. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych W rozumieniu ań. 2 p. 7 ustawy Pzp.

4. zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamóWienia uzupełniającego.

V. PRZEKAZYWANlE lNFoRMAcjl, ośWlADczEŃ l DoKUMENTÓW W PosTĘPoWANlU

L. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający'i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem

lub ełektronicznie (zeskanowany podpisany dokument W formacie *'pdf lub *.jpg).

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty Wraz z zalącznikami, a także zmiany lub Wycofania oferty.

szcŻegółowe informacje dotyczące formy składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentóW zostały określone

w Rozdziale V ogłoszenia.

3. Jeżeli wykonawca przekaże ośWiadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie

ipisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument

uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógl zapoznać się z jego treścią przed upływem Wyznaczonego

terminu.

vt. PODWYKONAWCY

1. zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamóWienia

podwykonawcv. W takim przypadku wykonawca;

1) W przypadku kiedy samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w ań. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a zamierza

powierzyć części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest W Formularzu oferty wykazać części

zamówienia, które będą im powierzone,

2) w sYtuac|i, W której Wykazując spełnianie warunków, o których mowa W art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą

ogłoszenie; Znak sprawy: WAW-FA.2720.15.2016
Strona 2 z 11



2.

3.
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brały udziat w realizacji części zamówienia, W odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest W Formularzu
oferty wykazać te podmioty oraz części zamówienia, które będą im powierzone.

W przypadku korŻystania z potencjału technicznego, czy też osób Żdolnych do realizacji zamówienia, a podmioty
udostępnia'iące nie będą brały udziału W realizacji części zamówienia, Wystarcza'iącym dokumentem jest pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia odpowiednich zasobóW na rzecz wykonawcy.

.Jeżeli W trakcie realizacji umowy wykonawca dokona zmianY albo zrezygnuje z podmiotu, na którego zasoby
powoływał się, wykonawca będzie Żobowiązany udowodnić zamawiającemu, że proponowany inny podmiot
lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziatu w postĘpowaniu określone w ogłoszeniu, W stopniu nie
mniejszym niż wymagany W trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

RozDzlAŁ ll'
oPls PRzEDMtoTU zAMÓWlENlA lTERMlN WYKoNANlA

l. PRZEDM|oT zAMÓWlENlA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tuszy, tonerów i materialóW eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących na potrzeby Urzędu statYstycznego W Warszawie W latach 20].6 _ 2017. Dostarczany towar musi
spełniać wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Dodatek nr 1

do Ogloszenia.

Kod Wspólnego słownika zamówień (cPV):

- 30.12.51.o0-2 Wkłady barwiące,
- 30.12.51.10-5 tonery do drukarek laserowych, faksów,
- 30.19.21.13-6 Wkłady drukujące,
- 30.12.41.00-5 fusery.

Dodatkowe Wymagania zWiązane z realizacją przedmiotu zamówienia - KLAUZULA sPoŁEczNA

1) zamawiaiący stawia wykonawcy wymaganie, Źe zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy co na.imnie'ijedną osobę WYkonującą czynności przy realizacji przedmiotu zamóWienia,

2) zatrudnienie przy realizac'ii zamówienia powinno trwać nie króce.i, niż do końca upływu terminu realizacji

zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed

Żakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to mie'|sce innego

pracownika. zatrudnienie pracownika realizującego zamówienie nie powinno nastąpić później niż 10 dnia
po podpisaniu umowy przez strony itrwać do końca realizacji umowy,

3) wykonawca nie później niż 10 dnia kolejnego miesiąca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu

oświadczenia o zatrudnieniu pracownika za miniony miesiąc na podstawie umowy o pracę, podając: imię,

nazwisko, miasto zamieszkania oraz datę zawarcia umowy.

4) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamóWienia pracownika na podstawie umowy o pracę

Wymaganego przez zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej

zamawiaiącemu, w wysokości 60,00 zł za każdy dzień nie zatrudnienia pracownika przy realizacji

zamówienia.

II. ZAKRES DOSTAWY

szacowane zapotrzebowanie na tusze, tonery i materiaty eksploatacyjne do urządzeń drukujących zawarte jest

w Dodatku nr 1 do otłoszenia. zamawiający dołożył staranności przy szacowaniu zamówienia, jak i określaniu

asortymentu dostarczanych tuszy, toneróW i materiałóW eksploatacyjnych' Prognozowane zapotrzebowanie.iest

orientacyjne isłuży przede wszystkim do oceny ofert' Faktyczne dostawy, zWiązane z potrzebami zamawia'iącego,

będą realizowane na szczegółowe zamówienia. zamaWiający będzie składał zamówienia, na podany asortyment

towarowy, zgodnie z cenamijednostkowymi przedstawionymi w ofercie.

Umowa będzie obwiąŻywała do wyczerpania wartości umowy lub do 30 czerwca 2oI7 roku' Wykonawcy

nie przysługuje roszczenie, jeśli nie zostaną zakupione materiały na kwotę określoną w umowie, a .iej termin

uptynie.

ogłoszenie; Znak sprawy: WAW-FA.2720.15.2016
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MlEJscE REALlzAc.Jl pRze outoru zavówlrruln

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedŻiba zamawiającego W
02 - 134 Warszawa, ul. l Sierpnia 21.

RoZDzlAŁ lll.

WYsoKośĆ l zAsADY WNlEslENlA WADluM

l' WYsoKośĆ WAD|UM

1. Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

RoZDZlAŁ lV.

WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU ocENY lcH sPEŁNlANlA; ośWlADczENlA LUB DoKUMENTY
PoTWlERDzA]ĄcE sPEŁNlANlE WARUNKÓW UDzlAŁU LUB WYKAZUJĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUczENlA

Z PosTĘPoWANlA

l. WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU ocENY lcH SPEŁNlANlA

1. o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy;

1) nie podlega.ią Wykluczenlu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art' 24 ust. 1 oraz
art. 24b ust. 3 ustawy Pzp,

ofaz

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1p. 1- 4 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do Wykonywania działalności (i sposób oceny spełnienia warunku):

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. zamawiający dokona oceny
wykazania spełniania przedmiotowego Warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia.
oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Dodatek nr 2 do otłoszenia. złożenie
podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie Wymaganego oświadczenia.

b) posiadania Wiedzy idoświadczenia (i sposób oceny spełnienia Warunku):

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego warunku W tym zakresie. zamawiający dokona oceny

wykazania spetniania przedmiotowego Warunku udziału w postępowaniu na podstawie ośWiadczenia.

ośWiadczenie zawarte jest W Formularzu oferty, który stanowi Dodat€k nr 2 do otłoszenia. Złożenie

podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potenc'iałem technicznym (i sposób oceny spełnienia warunku):

zamawia'iący nie Wyznacza szczegółowego warunku W tym zakresie. zamawiający dokona oceny

wykazania spelniania przedmiotowego Warunku udziaiu w postępowaniu na podstawie oświadczenia.

oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Dodatek nr 2 do ogłoszenia. złożenie
podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie Wymaganego oświadczenia.

d) dysponowania osobami zdolnymi do Wykonania zamóWienia (i sposób oceny spełnienia warunku):

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego warunku W tym zakresie. zamawiający dokona oceny

wykazania spełniania przedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstawie ośWiadczenia_

oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Dodatek nr 2 do ogłoszenia. złożenie

podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia.

e) sytuacji ekonomicznej ifinansowe'i (i sposób oceny spełnienia warunku):

zamawiający nie wyŻnacza szczegółowego warunku w tym zakresie. zamawiający dokona oceny

wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału W postępowaniu na podstawie ośWiadczenia'

oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Dodatek nr 2 do ogloszenia. Złożenie

podpisanego Formularza oferty potwierdza Żłożenie Wymaganego oświadczenia.

Warszawie,

ogłoszenie; Znak sprawy: WAW-FA.2720.15.2016
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2. zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyźej wskazanych warunków na podstawie danych
iinformac'ii zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty. ocena spetniania warunków udziału
W postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (Wartość logiczna 1)- nie spełnia (wartość logiczna 0).

3. Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunków udziatu w postĘpowaniu może polegać na wiedzy
idoświadczeniu, potencjale technicznYm, osobach zdo|nych do wykonania zamóWienia oraz zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go Ż nimi stosunków. Wykonawca
W takiej sytuac'ii zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawia.iąc w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy Wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy Wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Żamówienia.

ll. oŚWlADczENlA LUB DoKUMENTY PoTWlERDZA.JĄCE SPEŁNlANlE WARUNKÓW UDŻ|AŁU
l WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUczENlA z PosTĘPoWANlA

1' Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału W postępowaniu, o których mowa w Rozdziale lV
Podrozdziale l ogłoszenia składa Wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa W art. 22 ust. 1p. 1_ 4
ustawy Pzp, (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty. złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza

złożenie Wymaganego oświadczenia),

2) oświadczenie, że wykonawca spełni dodatkowe wymagania związane z realizacią przedmiotu zamówienia,
tj. zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamóWienia Żatrudniona będzie co
najmniej 1osoba na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu - klauzula
społeczna (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty. złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza
złożenie Wymaganego ośWiadczenia).

2. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udzialu W postępowaniu przedstawi

dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony iogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty
na dzień otwarcia ofert.

3. W ceIu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

wykonawca sklada wraz z ofertą następujące dokumenty;

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty. zlożenie
podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego ośWiadczenia),

2) aktualny odpis z właściwego reiestru lub centralnei ewidencji i informacii o dzialalności Bospodarczei, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu Wykazania braku podstaw do Wykluczenia

w oparciu o art. 24 ust' 1 p. 2 ustawy Pzp, Wystawiony nie wcześnie.i niż 6 miesięcy przed upływem terminu
sktadania ofert.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 b ust. 3 ustawy Pzp,

wykonawca składa Wraz z ofertą:

listę podmiotów należących do tej same'i grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. |.J. z 2oo7 r., Nr 50, poŻ' 33r zpóźn' zm.) lub informację o tym,

że wykonawca nie należy dogrupy kapitałowej, o której mowa W art. 24 Ust.2 p. 5 ustawy Pzp - Wg wzoru

stanowiące8o Dodatek nr 3 do otlosrenia.

5. Wykonawcyzagraniczni:

1) wykonawca zagraniczny (ma'iący siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

w miejsce dokumentów Wskazanych w p. 3.2) sktada dokument lub dokumenty, Wystawione w kraju, W którym

ogłoszenie; Znak sprawy: WAW-FA.2720.15.2016
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdza'iące odpowiednio, Źe: nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogloszono upadtości, wystawione nie wcŻeśn!ej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub W kraju, W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamiesŻkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w p. 5.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadcŻenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcv złożone przed

właściwym organem 5ądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarcze8o

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem - Wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentóW.

Zasady udzialu w postępowaniu WykonawcóW występująrych wspólnie:

].) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiąŻani są do ustanowienia pełnomocnika

do reprezentowania ich W postępowaniu albo reprezentowania W postępowaniu izawarcia umowy W sprawie
zamówienia publicznego.

lnformacje dotyczące grupy kapitałowej I

1) zgodnie z art. 4 p. ].4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentóW (zwanej dalej ustawą oKlK), przez grupę

kapitałową rozumie się Wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni

przez jednego przedsiębiorcę, w tYm również tego przedsiębiorcę,

2) zgodnie z art. 4 p. 1 ustawy oKlK przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów

o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także 'iednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą Iub śWiadczącą usługi o charakterze użyteczności

publicznej, które nie 5ą działalnością gospodarczą W rozumieniu przepisów o swobodzie działalności

gospodarcze.j,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność

w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, W rozumieniu art. 4 ustawy oKlK, nad co najmniej jednym

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarcze'j w rozumieniu przepisów o swobodzie

działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze dziatania podlegające kontroli koncentracji, o której

mowa w art. 1.3 ustawY OKIK,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art, 4 p' 2 ustawy oKlK - na potrzeby przepisów dotycŻących

praktyk o8ranicza'iących konkurenc.ię oraz praktyk naruszających Żbiorowe interesy konsumentóW.

3) zgodnie z art' 4 p. 1 ustawy oKlK przez przejęcie kontroli rozumie się: wszelkie formy bezpośredniego

lub pośrednie8o uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu

Wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranle decydującego wpływu na innego

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie beŻpośrednio lub pośrednio Większością głosów na zgromadzeniu wspólników

albo na Walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorcŻej innego

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), takźe na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) cztonkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią Więcej niż połowę członków zarządu innego

pr2edsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d} dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością gtosów w spółce osobowej zależnej albo

na walnym zgromadzeniu spółdzlelni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do calego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym} lub przekazywanie

zysku przez takiego przedsiębiorcę.

ogłoszenie; Znak sprawy: WAw -F 

^.27 
20.L5.2076

Strona 6 z 11



URZĄD sTATYsTYczNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 2l

zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców Wyżej wskazanych warunków na podstawie
iinformacji zawartych W dokumentach żądanych do załączenia do oferty. ocena spełniania warunków
w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wartość logiczna 1)- nie spełnia (wartość logiczna 0).

Rozozlłr V.

sposóg p nzvc orowA N lA oFERTY WRAz z ośWlADczENlAMl
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

oferta musi spełniać następujące wymogi:

1) treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. oferta powinna Żostać sporządzona Wg WŻoru,.iaki stanowi
Formularz oferty stanowiący Dodatek nr 2 do o8łoszenia,

2) oferta musi zostać sporządzona Wjęzyku polskim W formie pisemne'i,

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje 5ię trwały, własnoręczny podpis złożony (Wsposób

umożliwiający identyfikację osoby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,

4) poprawki lub zmiany W ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane Własnoręcznie przez

osobę podpisu.iącą ofertę lub inne osoby do tego umocowane'

ll. WYMAGANE ośWlADczENlA
LUB DoKUMENTY sKŁADANE WRAz z oFERTĄ

Wykonawca zobowiązany jest ziożyć Wraz z ofertą|

1) oświadczenia lub dokumenty określone w Rozdziale lV Podrozdziale ll ogłoszenia: ,,ośWiadczenia

lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału i Wykazujące brak podstaw do wykluczenia

z postępowania'',

2) inne wymagane oświadczenia idokumenty;

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określa.iące 'iego zakres

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wYkonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę sktadają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane

jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika

ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust' 2 ustawy Pzp,

c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta z Wiedzy idoświadczenia osób zdolnych do wykonania zamówienia

lub polega na zdolnościach finansowych inne8o podmiotu żobowiąza ny .iest załączyć oryginat dokumentu

zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich prŻy wykonaniu zamówienia w zakresie określonym przez

zamawiającego w Rozdziale lV Podrozdziale l p.3 ogłoszenia'

lll. FoRMA ośWlADczEŃ LUB DoKUMENTów WsKAzANYcH
W RozDzlALE V PoDRozDzlALE ll ocŁoszENlA

Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone W formie oryginału lub kopii potwierdzonej

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z Wyłączeniem:

1) pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

2) formularza oferty,

3) pisemnego zobowiązania podmiotóW udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wymaganych

zasobów na okres korzYstania z nich przy wykonywaniu zamóWienia,

4) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2oo7 r, Nr 50, poz' 33]- z póżn' zm') lub informację o tym'

że wykonawca nie należy do grupy kapjtatowej, o które.i mowa w art. 24 ust' 2 p' 5 ustawy Pzp,

które muszą być złożone W oryginale.

danych
udziału

ogłoszenie; Znak sprawy: WAW-FA'2720.15.2016
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za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcv Wskazane we Właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie'

W przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (W tym
dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) zamawia'iący Wymaga przedstawienia ich tłumaczenia
na język polski.

Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentóW będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości
co do ich prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.

lV' sPosÓB ZŁożENlA oFERTY
WRAz z ośWlADczENlAMI LUB DoKUMENTAMl

Wykonawca jest zobowiąŻany złożyć ofertę Wraz z oświadczeniami lub dokumentami Wymienionymi W Rozdziale
V Podrozdziale ll ogłoszenia.

Zaleca się, aby:

1) wszystkie strony oferty wraz z ośWiadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz połączone w sposób
trwały,

2) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swó'i podpis pieczątką imienną.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub zalączonych oświadczeniach idokumentach stanoWią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

|Dz. U. z 2003 r', N r 153 poz. 1503 z późn. zm. ), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec W ofercie i odpowiednio
oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone

informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust' 4 ustawy Pzp.

ofertę Wraz z ośWiadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
ich zawartości bez uszkodŻenia tego opakowania.

opakowanie zawierające ofertę wraz z Wszystkimi Wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami Winno być

oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do 2amaWiającego oraz opisane: ,,oferta
na dostawę tuszy, tonerów i materiałóW eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu

statystycznego w Warszawie w latach 2076-2077". Nieotwierać przed (dnićń otwarcE oreń) godziną 10:30", np.:

Ndzwa wykonowcy

odres, telefon

oferta na dostawę tuszy, toneróW imaterialóW eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
na potrzeby UrŻędu statystycznego w WarszaWie w latach 2016'2071

Nie otwierać przed (arlem otwarcn olert) Eodziną 10:30.

Urząd statystyczny w Warszawie

ul. l Sierpnia 21

02-134 Warszawa

Wykonawca, może dowolnie inacze'j oznakować ofertę' z oznakowania musi jednak wyraźnie wynikać, że jest ofertą

w ninie'isŻym postępowaniu.

4.

ogłoszenie; Znak sprawy: WAW-FA.2720.15.2016
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RozDzlAŁ Vl.

I. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie wartość brutto umowy za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia oraz ceny jednostkowe poszczególnych towaróW.

cena prŻedstawiona w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do setnych części
złotego.

Wartość brutto umowy, jak i ceny jednostkowe, o których mowa W p. 1 nie będą podlegać Żmianie w czasie

trwania umowy i obeimują wszelkie koszty wykonawcy i dopłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
w terminie oraz miejscu wskazanym W ogłoszeniu.

Do Wyliczenia wartości brutto umowy za Wykonanie całości przedmiotu zamóWienia publicznego, Wykonawca
zastosuje właściwą stawkę podatku od towaróW iusług (VAT) W Wysokości procentowej obowiązującej w dniu
składania ofert'

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w Walucie polskiej (w złotych
polskich).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców kra'jowych i zagranicznych

sposób wylicŻenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika
(ustanoWionego przez wykonawców wspólnie ubiega'iących się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego
do Wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.i zgodnie z wYmaganiami dla Wykonawców krajowych; poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Wymaganiami dla wykonawców zagranicznych)'

Dla celów porównania ofert wykonawcóW zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, zamawiający doliczy do cen

netto wykonawcóW zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy
podatku VAT

RoZDZlAŁ Vll.

lNFoRMAcJE o MlEJscU, TERMlNlE sKŁADANlA l oTWARclA oFERT

l. MlEJscE l TERM|N SKŁADAN|A oFERT

ofertę należy złożyć W siedzibie zamawiającego: Urząd statystyczny W Warszawie, ul. 1 sierpnia 2]' W Kancelarii

do dnia 23 marca 2016 r., do godziny 10:00.

oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nastąpi W siedzibie zamawiaiącego W Warszawie przy ulicy 1sierpnia 21, pok. 218 W dniu 23 marca

2016 r., o godzinie 10:30.

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.

lV' TERMIN zWlĄŻANlA oFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert'

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może przed upłYwem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofeńę poprŻez złożenie

pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób iformie przewidzianej w ogloszeniu

dla ztożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,zMlANA"-

ogłoszenie; Znak spraWy: WAW-FA.2720.15.2016
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Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba Wskazana
we wlaściwym rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednie
pełnomocnictwo.

RoZDZ|AŁ Vlll.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem kon5ekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian W treści oferty,
niezwłocznie zaWiadamiając o tym wykonaWcę, którego oferta została poprawiona.

oferta Wykonawcv który W wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodu'iącej istotnej zmiany
W treści oferty będzie podle8ała odrzuceniu.

II. KRYTERIAWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert iWyboru oferty najkorzystniejsze'i w oparciu o kryterium najniższej ceny'
zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Wynikającym
z ogłoszenia ibędzie miała najniż5zą cenę.

Jeżeli zlożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie

z przepisami o podatku od towarów i uslug w zakresie dotyczącym Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawione.i W niej ceny podatek od towaróW iustug, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RoZDZlAŁ lX.

zABEZPlEczENlE NALEżYTEGo WYKoNANlA UMoWY

zamawiający nie żąda Wniesienia zabezpieczenia należytego Wykonania umowy.

RoZDZlAŁ X.

WzÓR UMoWY

Wzór umoWY określający sŻczegółowe warunki, na których zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego stanowi Dodatek nr 4 do ogłoszenia.

RoZDZiAŁ Xl.

PoUczENlE o ŚRooKACH ocHRoNY PRAWNEJ

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, za Wy'iątkiem poinformowania zamawia'|ącego

o przeprowadzonej czynności niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami ogłoszenia. Jeśli zamawiający

uzna informację za prawdziwą powtórzy wskazaną czynność informując o tym wszystkich wykonawców biorących

udział w postępowaniu.

RoZDZlAŁ Xll.

FoRMALNoścl Po WYBoRzE oFERTY W cELU ŻAWARclA UMoWY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamaWiający przekaże tę informację wykonawcom.

ogłoszenie; Znak sprawy: WAW-FA.2720.15.2016
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Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się W wyznaczonym terminie do podpisania
umowy uznaje 5ię za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia ŻamaWiającego do Wyboru innego wykonawcy'

Dodatki do o8łoszenia:

1. Nr 1- opis przedmiotu zamóWienia.

2. Nr 2 - Formularz oferty.

3. Nr 3 - Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej.

4. Nr 4 - Wzór umowy.

ogłoszenie; Znak 5prawy: WAw -F A.27zo.t5.z0L6
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