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zamawiający

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzie|anego zamówienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod którym
zamieszczono ogłoszenie:

Dyrektor Urzędu statystycznego w Warszawie

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

Dostawa ańykułów tospodarczych na potrzeby badania

,'Budżety gospodarstw domowych" w 2016 r.

Zapvtanie ofertowe.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego
iwykonawców 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
Żoo4 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej

,,ustawą Pzp" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164}, w tym
szczególnie procedury określone W art.5a ustawy Pzp.

poniedziałek _ piątek 7:30 _ 15:30

http://warszawa.stat.gov. p l/za mowien ia-ou blicz ne-u s/

Warszawa 14 marca 2016 r. Zatwierdzam



URZĄD sTAwswczNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

RoZDZ|AŁ l.

lruroRveot oeÓlne

l. lNFoRMACJA o ZAMAW|A.'ĄCYM

zamawiającym jest Urząd statystyczny W Warszawie, ul. 1 sierpnia 21, 02_134 Warszawa,

NIP: 521-052-03-98,

REGON: 000331524,

Faks: +48 22 846 78 33,

Strona internetowa: http://warszawa.stat.Bov.pUzamowienia-publiczne-us/

ll. osoBY UPRAWN|oNE Do KoNTAKTÓW z WYKoNAWCAM|

osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

lmię i nazwisko: Marzena Witkowska, Jerzy Lach,

Faks: +48 22a467a33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.govpl,

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, WARlANToWYCH, zAMÓWlENlAcH
UzUPEŁNlAJĄcYcH

].. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylkojedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. zamawiający nie dopuszcza sktadania ofert Wariantowych w rozumieniu art' 2 p.7 ustawy Pzp.

4. zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenja zamóWienia uzupetniającego.

V. PRZEKAZYWANlElNFoRMACJl,ośWlADczEŃlDoKUMENTÓWWPosTĘPoWANlU

L. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie

lub faksem lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacie *.pdf lub *.jpg).

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla zlożenia oferty wraz z załącznikami, a także zmiany lub wycofania

oferty. szczególowe informacje dotyczące formy składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentóW

zostały określone W Rozdziale V ogłoszenia.

3. JeżeIi wykonawca przekaże ośWiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie

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

ookument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią przed

upływem wyznaczonego terminu'

VI. POOWYKONAWCY

].. zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca:

1) w przypadku kiedv samodzielnie spełnia Warunki, o których mowa W art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

a zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest W Formularzu oferty

wykazać części zamówienia, które będą im powierzone,

ogłoszenie
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2) w sytuacji, 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 brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów
zobowiązany .iest w Formularzu ofertY wykazać te podmioty oraz części zamówienia, które będą
im powierzone.

W przypadku korzystania z potencjału technicznego, czy też osób zdolnych do realizacji zamóWienia,
a podmioty udostępniające nie będą brały udziału w realizacji części zamóWienia, wystarczającym
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 zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że proponowany
inny podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia Warunki udziału w postępowaniu określone
w ogtoszeniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejsŻego
zamówienia.

RoZDZ|AŁ ll.

oPls PRzEDMloTU zAMÓWlENlA lTERMlN WYKoNANlA

l. PRŻEDMloT ZAMÓW|ENlA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ].3oo sztuk fabrycŻnie nowych latarek LED z teleskopowym
magnetycznym chwytakiem do Urzędu statystycznego W Warszawie z przeŻnaczeniem na upominki
dla respondentów biorących udział w badaniu ,,Budżety gospodarstw domowych"'

Kod Wspólnego słownika zamówień (cPV):

- 31.52.13.20-3latarki.

Latalka LED z teleskopowym magnetycznym chwytakiem powinna posiadać następujące cechy:

_ wykonanie: obudowa wykonana W Większości z metalu,

_ kolor obudowy: nieprzeźroczysty czarny,

- wymiary:

_ długość _ min. 17,0 cm, po rozłożeniu teleskopu - min. 65,0 cm,

_ średnica W na'iszerszym miejscu - około 2,2 cm, w najwęższym miejscu - około 1,5 cm,

_ funkcjonalność:

_ uchwyt teleskopowy z magnetyczną końcówką, za pomocą której można chwytać metalowe
przedmioty,

_ końcówka latarki Wyciągana,

- min. 3 diody LED,

Bwarancja: 12 miesięcy. Wymagane jest aby reklamacje jakościowe dotyczące fabrycznej usterki
były rozpatrywane do 14 dni od daty zgłoszenia wykonawcy,

_ Wyposażona w komplet baterii.

Latarka powinna być zapakowana W estetyczne pudełko prezentowe (np. tektura, metal itp.). Nie uznaje

się za opakowanie prezentowe;termozgrzewki lub torby prezentowej'

Do oferty należy zatączyć kolorowe zd.ięcie pfoduktu.

Dostarczony towar musi spełniać wymagania określone W Formularzu oferty, stanowiącym Dodatek nr 1

do ogłosŻenia.

4.

5.

6.

ogłoszenie
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URZĄD sTATYsTYczNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

II. ZAKRES DOSTAWY

Dostawa przedmiotu zamóWienia zrealizowana będzie jednorazowo do dnia ]' kwietnia 2016 roku.

lll. MlEJscEREAL|ŻACJlPRZEDMloTUzAMÓWlENlA

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

Dostawa obe.imuje transport, rozładunek oraz Wniesienie przedmiotu zamówienia do magazynu
znajdującego się w siedzibie zamaWiającego, W godzinach 8'00 - 14.00 (od poniedziatku do piątku).

RozDzlAŁ lll.

WYsoKośĆ l zAsADY WNlEslENlA WADlUM

l. WYsoKośĆ WAD|UM

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

RoZDZlAŁ lV.

WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAŻ oPls sPosoBU ocENY lcH sPEŁNlANlA; ośWlADczENlA LUB
DoKUMENTY PoTWlERDzA.JĄcE sPEŁNlłl.tlE włRuttxÓw UDzlAŁU LUB WYKAZUJĄcE BRAK PoDSTAW Do

WYKluczENlA z PosTĘPoWANlA

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

o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1ustawy Pzp,

otaz

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 1do o8łoszenia. złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie
wymaganego oświadczenia.

b) posiadania wiedzy idośWiadcŻenia (i sposób oceny spełnienia Warunku):

zamawiający nie WYznacŻa szczegółowego warunku W tym zakresie. zamawiający dokona
oceny wykazania spelniania przedmiotowego Warunku udziału w postępowaniu na

podstawie ośWiadczenia. oświadczenie zawarte jest W Formularzu oferty, który stanowi
Dodatek nr 1do ogłosz€nia. złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie
wymaganego oświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym (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 oświadcŻenia. ośWiadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi
Dodatek nr 1do ogloszenia. złożenie podpisane8o Formularza oferty potwierdza złoźenie
wymaganego oświadczenia.

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (i sposób oceny spełnienia

warunku):

OBloszenie
Znak sprawy: WAw -t 4.27 20.L7 .2Ot6 Strona 4 z 10



2.

3.

URZĄD sTATYsTYczNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 'l Sierpnia 21

Zamawia'iący nie Wyznacza szczegółowego warunku W tym Żakresie. zamawiający dokona
oceny Wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu
na podstawie oświadczenia. ośWiadczenie zawarte 'iest W Formularzu oferty, który stanowi
Dodatek nr 1do ogłoszenia. złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złoŹenie
wymaganego oświadczenia.

e) sytuacji ekonomicznej ifinansowej (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 'iest W Formularzu oferty, który stanowi
Dodatek nr 1do ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza zlożenie
wymaganego oświadczenia.

zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyźej wskazanych warunków na podstawie
danych iinformacji zawartych w dokumentach żądanych do zalączenia do ofeńy. ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spelnia (Wartość logiczna 1) - nie 5pełnia
(wartość logiczna 0}.

Wykonawca w celu Wykazania spełnienia warunków udziatu w postępowaniu może polegać na Wiedzy

i dośWiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawne8o łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca W takiej sytuacji zobowiązany iest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamóWienia, W szczególności przedstawiając W tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotóW do oddania mu do dyspozYcji niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany 'iest 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 zamówienia.

ll. ośWlADczENlA LuB DoKUMENTY PoTWlERDZfuĄcE SPEŁNlANlE WARUNKÓW UDzlAŁU
l WYKAZUJĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUczENlA Z PosTĘPoWANlA

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w Rozdziale lV Podrozdziale logłoszenia sktada Wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu, o których mowa

w art. 22ust' 1p' 1_ 4 ustawy Pzp, (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty. złoŹenie

podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymagane8o ośWiadczenia),

W celu 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.

złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia),

2) aktualny odpis z wlaściwego reiestru lub centralnej ewidencii i informacji o dzialalności
gospodarczej, 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 Wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy zagraniczni:

]') wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej) W miejsce dokumentóW wskazanych w p. 3.2) sktada dokument lub dokumenty,

ogłoszenie
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wystawione w kraju, W którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Wystawione nie Wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu skladania ofert,

2) jeżeliw kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie Wyda.ie się dokumentów wskazanych w p. 5.1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym ośWiadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcv złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
5amorządu zawodowego lub gospodarczego kra'iu miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - Wystawione
z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentóW.

Zasady udzialu w postępowaniu wykonaWcóW Występujących Wspólnle:

1) Wykonawcy ubiegający się Wspólnie o udzielenie zamóWienia zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

RozDZlAŁ V.

sPosÓB PRZYGoToWANlA oFERTY WRAZ z ośWlADczENlAMl
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

oferta musi spelniać następujące wymogi:

treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki

stanowi Formularz oferty stanowiący Dodatek nr 1do ogłoszenia,

oferta musi zostać sporządzona W języku polskim W formie pisemnej,

oferta musi być podpisana; za podpi5anie uznaje się trwały, własnoręczny podpis zlożony (w sposób

umożliwia'iący identyfikację osoby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

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 zloŹyć wraz z ofertą:

1) ośWiadczenia lub dokumenty określone W Rozdziale lV Podrozdziale ll ogłoszenia: ,,ośWiadczenia
lub dokumenty potwierdzające 5pełnianie warunków udziału i wykazu'iące brak podstaw

do wykluczenia z postępowania",

inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określa.iące jego

zakres podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę składaią wykonawcy ubiegający 5ię wspólnie o udzielenie zamówienia

Wymagane 'iest 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 i doświadczenia osób zdolnych do Wykonania

zamówienia lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu zobowiązany
jest załączyć oryginał dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania

do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu

2)

3)

1)

4)

ogłoszenie
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2.

zamówienia w zakresie okreśIonym przez zamawiającego w Rozdziale lV Podrozdziale l

p. 3 Ogloszenia.

lll. FoRMA ośWlADcZEŃ rus ooxuN4eNrÓW WsKAzANYcH
W RoZDzlALE V PoDRozDZlALE ll oGŁoszENlA

Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z wytączeniem:

1) pełnomocnictwa, które należy załącŻyć 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,

które muszą być złożone W oryBinale.

za osoby uprawnione do reprezentowania WYkonawcy uznaie się osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy, wskazane we wlaściwym rejestrze bądź w stosownym
pełnomocnictwie.

3. W przypadku, gdy załączone do oferty ośWiadczenia lub dokumenty zostały sporządzone wjęzyku obcym
(wtym dokumenty skladane przez wykonawcę zagranicznego) zamawia.jący Wymaga przedstawienia
ich tłumaczenia na ręzyk polski.

4. Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczYtelne lub będą budzić wątpliwości
co do ich prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginalu lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu.

5.

lV. sPosÓB zŁoŻENlA oFERTY
WRAZ z ośWlADczENlAMl LUB DoKUMENTAMl

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę Wraz z oświadcŻeniami lub dokumentami wymienionymi
W Rozdziale V Podrozdziale ll o8łoszenia'

zaleca się, aby:

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

2) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisu'iącą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imi€nną.

W przypadku, gdy informacje zawarte W ofercie lub załączonych ośWiadczeniach idokumentach stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z póżn. zm.\, wykonawca powinien

to wyraźnie zastrzec W ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informac'ie. Wskazane
jest wyodrębnienie dokumentóW zawierających zastrzeżone informac'ie. 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 uszkodzenia tego opakowania.

opakowanie zawierające ofertę wraz z WsŻystkimi wymaganymi ośWiadczeniami lub dokumentami winno
być oznaczone nazwą (firmą) iadresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiaiącego oraz opisane:

,,oferta na dostawę artykułów gospodarczych na potrzeby badania Budżety gospodorstw domowych
w 2016 r"'. Nie otwierać przed (dnień otwarció ofeń) godziną 12:30 ", np.:

2.

3.

4.

ogłoszenie
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URZĄD sTATYsTYczNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA. ul. 1 Sierpnia 21

Nazwa wykonowcy

odres, telelon

oferta na dostaWę artykułóW gospodarczych na potrzeby badania Budżety gospodarstw
domowych w 2076 r. Nie otwierać przed (a"i.- "t.... ł.n) godziną 12:3o.

Urząd statystyczny w Warszawie

ul. l Sierpnia 21

O2-134 Warszawa

Wykonawca, może dowolnie inaczej oznakować ofertę. z oznakowania musi jednak wyraźnie wynikać,
że 'iest ofertą W niniejszym postępowaniu'

RoZDzlAŁ Vl.
I. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

].. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie wartość brutto umowy za Wykonanie całości przedmiotu
zamówienia oraz cenę jednostkową netto przedmiotu zamóWienia.

2. cena przedstawiona w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do setnych
części ztotego.

3. Wartość brutto umowy, jak i cena jednostkowa netto, o których mowa W p. 1 nie będą podlegać Żmianie
wczasie trwania umowy iobejmują wszelkie koszty wykonawcy i dopłaty związane z realizac'ią
przedmiotu zamówienia W terminie oraz miejscu Wskazanym w ogłoszeniu.

4. 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 skladania ofert'

5. Rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą Wyłącznie W walucie polskiej
(w zlotych polskich).

6. W przypadku wspólnego ubie8ania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców krajowych
izagranicznych sposób wyliczenia oferty cenowe'i uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania
pełnomocnika (ustanoWionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu Wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający

siedzibę lub mieisce zamieszkania na terytorlum Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Wymaganiami

dla wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie zwymaganiami
dla wykonawców zagranicznych).

] ' Dla celów poróWnania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zamawiający doliczy

do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę naleźnego, obciążającego zamawiającego z tytułu
realizacji umowy podatku VAT.

RoZDZlAŁ Vll.

lNFoRMACJE o MlEJscU, TERMlNlE sKŁADANlA l oTWARclA oFERT

l. MlEJscE lTERMIN SKŁADAN|A oFERT

1. ofertę należy złożyć W siedzibie zamawiającego: UrŻąd statystyczny W WarsŻawie, ul. 1 sierpnia 21

w Kancelarii do dnia 17 marca 2016 r, do godziny 12:00.

ogłoszenie
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URZĄD sTATYswczNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 2'l

oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nastąpi W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ulicy 1sierpnia 21, pok. 218 w dniu
17 marca 201,6 t., o godzinie 12:30.

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.

lV. TERM|N zWlĄŻANlA oFERTĄ

Wykonawca pozosta'ie Żwiązany 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 ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem Wyznaczonego terminu składania ofert.

Powiadomienie o Wprowadzeniu zmian Winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej
W ogłoszeniu dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe
oznaczenie ,,ZMlANA".

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy
jest osoba wskazana we właściwym rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, bądź
też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.

RozDZlAŁ Vlll.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

zamawiający popraWi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwenc.ji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omylki polega'iące na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian

W treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawlona.

oferta wykonawcy, który w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził

się na poprawienie omyłki, polega'iącej na nieugodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące.j istotnej

zmiany w treści oferty będzie podlegala odrzuceniu.

II. KRYTERIAWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

zamawiający dokona oceny ofert iwyboru oferty najkorzystniejszej W oparciu o kryterium najniższej

ceny brutto jaką wykonawca zaproponuje za realizację całości przedmiotu umowy.

zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

wynikającym z ogłoszenia l będzie miafa najniższą cenę brutto.

Jeżeli złożono ofertĘ, której Wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług W zakresie dotyczącym Wewnątrzwspólnotowego

nabycia towaróW zamawiający w celu oceny takie.i ofertY dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek

od towarów i uslug, który mialby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ogłoszenie
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URZĄD sTATYsTYczNY w WARSZAWIE

02-'134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

RozDzlAŁ lX.

zABEzPlEczENlE NALEŹrrEco WYKoNANlA UMoWY

zamawiający nie żąda Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

RoZDzlAŁ X.

WzóR UMoWY

Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których zamawia'iący zawrze umowę w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego stanowi Dodatek nr 2 do otłoszenia.

Rozozint Xl.
pouczrrulr o śRooKAcH ocHRoNY PRAWNEJ

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, za wyjątkiem poinformowania zamawiającego
o przeprowadzonej czynności niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami ogłoszenia. Jeśli
zamawiający uzna informację Ża prawdziwą powtórzy wskazaną czynność informując o tym wszystkich
WykonawcóW biorących udział w postępowaniu.

RozDZlAŁ Xll.

FoRMALNoścI Po WYBoRzE oFERTY W cELU ZAWARclA UMoWY

I. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejsze'i oferty zamawiający przekaże tę informację Wykonawcom.

Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się W wyznaczonym terminie
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia zamawiającego
do wyboru innego wykonawcy.

Jeśli dwóch lub Więce'i wykonawców złoży najkorŻystniejsze oferty, zamawiający zwróci się do nich

o złoźenie ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą zaoferować ceny wyższe'j niż w pjerwszej ofercie.
jeśli to działanie nie wyłoni wykonawcy, zamawiający podpisze umowę z dowolnie wybranym
wykonawcą z grupy wykonawców, którzy zlożyli najkorzystniejsze oferty.

Dodatki do ogłoszenia:

1. Nr L - Formularz oferty.

2. Nr 2 _ Wzór umowy.
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