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ogłoszenie poWiązane:

ogłoszenie nr 54991-2o16 z dnia 2016-05-17 r. ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa ręczników na podarunki dla respondentów badania statystycznego Budżety
Gospodarstw Domowych. Szczegółowy opis isposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1) dostawa 4200 ręczników
w kolorach:..,
Termin składania ofert: 2016-06-03

Warszawa: Dostawa aĘkułów na potrzeby badania BudżeĘ
Gospodarstw Domowych

Numer ogłoszenia:.72703 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
oGŁoSZENlE o UDZIELEN|U ZAMoWlENlA _ Dostawy

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotycry: zamówienia publicznego.

cry zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BiuleĘnie Zamówień Publicznych: tak, numer

ogłoszenia w BZP: 54991 - 2016r.

cry w BiuleĘnie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA l ADRES: Uząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, woj.

mazowieckie , tel. 22 464 23 26, faks 22 846 78 33.

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja ządowa terenowa.

SEKCJA ll: PMEDMTOT ZAMOWIENIA

Il.1) Nazwa nadana zamówieniu płzezzamawiającego: Dostawa artykułÓw na potzeby badania Budżety

Gospodarstw Domowych.

l!.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

ll.3) określenie przedmiotu zamówienia: Pzedmiotem zamówienia jest: dostawa ręczników na podarunki

dla respondentow badania statystycznego Budzety Gospodarstw Domowych. SzczegÓłowy opis isposób

realizacji pzedmiotu zamówienia: 1) dostawa 4200 ręcznikÓww kolorach: mięty' błękitu, beŻu, róŻu,

zakończone Wzorem w kształcie klucza greckiego w tym samym koloze. Klucz ma być utkany razemz

ręcznikiem, 2) ręcznik ma być uszyty z jednego kawałka tkaniny, bez doszywanych bordiur, falbanek itp., 3)

rozmiar ręcznika 50 x '100 cm, 4) skład surowcowy ręcznika: włÓkno bambusa 40%, bawełna 60%' 5)

gramatura ręcznika 500 - 550 g/m2, 6) bzegi ręcznika powinno zabezpieczaÓ obszycie, 7) ręczniki powinny

byÓ zapakowane indywidualnie w formie cukierka w plzezroczysty celofan (1 ręcznik = 1 opakowanie)' 8)

dostawy powinny być realizowane W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pomiędzy

8:00 a 14:30 do magazynu zamawiającego znajdującego się na pańeze w budynku pzy ul. 1 Sierpnia 21 w

Warszawie, według następującego harmonogramu: a) 1 400 sztuk 10 -22 ezeryvca2016 r., b) 1 400 sztuk 8
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_ 15 wześnia 2016 r., c) 1 400 sztuk 't5 - 30 listopada 2016 r. \Afomagane jest, aby Wykonawca

zapowiedział dokładny termin dostawy telefonicznie, e_mailem lub faksem, 9) ręcznik musi byc bezpieczny

dla zdrowia uzytkownikÓw, tj. wykonany wyłącznie z materiałÓw nieszkodliwych dla zdrowia, ma byĆ wolny

od substancji szkodliwych m.in. pestycydow, chlorofenoli, formaldehydu, barwnikow alergizujących,

zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali cięŻkich. Jeśliwykonawca posiada atest lub

ceńyfikat potwierdzający ten fakt i dołączy jego odpis do Formulaza ofeńy, otzyma dodatkowe punkty pzy

ocenie oferty. Atest lub ceńyfikat, aby był honorowany musi byĆ wystawiony/wydany pzez uprawniony

podmiot europejski, ktory potwierdzi, Że ręcznik jest bezpieczny dla zdrowia użytkowników lub ze jest

bezpieczny dla niemowląt albo alergikow. Pojęcie bezpieczeństwa dla zdrowia uzytkownikÓW moŻna zatem

traktowaĆ rozszerzająco. JeŚliwykonawca ma wątpliwościjak potraktowaÓ posiadany atest czy ceńyfikat

moŹe zwrÓciÓ się do zamawiającego o wyjaŚnienia.

ll.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.41.00-9.

SEKGJA lll: PROGEDURA

lll.l) TRYB UDZTELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

ilt.2) TNFORMACJE ADMTNISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

sEKcJA lV: UDzlELENlE ZAMÓWIENIA

tv.l) DATA uDzlELENtA ZAMÓWEN|A: 07.06.2016.

rv.2) LrczBA oTRZYMANYCH OFERT 1.

rv.3) LrczBA oDRzucoNYcH oFERT 0.

rv.4) NAZWA TADRES WYKONAWCY KTOREMU UDZTELONO ZAMOWTENTA:

Zakład Pracy Chronionej TEXPOL Sp' z o.o., ul. Polna 4, Dłutow, kĘiwoj. Polska.

lV.S) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAT):1229oo,oo PLN.

lV'6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTACH z NAJNŹSą ! NAJWYzszĄ

cENĄ

Gena wybranej ofeńy: 80073,00

ofeńa z nĄniższą ceną: 80073,00 / ofeńa z nĄwyŻszą ceną: 80073'00

Waluta: PLN.

ŻzŻ 07.O6.2O16 1,0:4'1.


