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PRoToKoŁ PoSTĘPoWANlA W TRYB|E PRZETARGU NlEoGRANlCZoNEGo
Protokoł dotyczy:

X zamówienia publicznego
! ufiovry-ramowej

1 Zamawiający
Pełna nazwa (firma) zamawiającego :

Urząd Statystyczny w Warszawie.
Adres: ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa
telefon: 22 464 23 1 7, faks: 22 8467833.
e-mail: sekretariatUSWAWIO.stat.oov. ol

2. Przedmiot zamówienia
1. określenie przedmiotu zamÓwienia:

CzęśÓ A:

Wykonywanie wewnętznych i zewnętrznych usług porządkowych w siedzibie Urzędu Statystycznego w
Warszawie,
Częśc B:

Wykonywanie wewnętznych usług porządkowych w oddziale Urzędu w Płocku,
Częśc C:

Wykonywanie usług ochrony fizycznej osob i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie.

XDopuszczono mozliwośc składania ofeń częŚciowych'
2. WańoŚć
(moŻna v,typełnić po otwarciu ofert)

E, zamowienia

' zamOwien; ftO

śó._''.---.-='=-++ro,
E w tym warteść prewidywanyeh zamówień uzupełniajągyehi

( wańośÓ udzielanego zamowienia została ustalona na kwotę 291 728,81 zł, co stanowi równowańośc
69 876,84 euro.
3' Wańość zamowienia została ustalona w dniu 'l0.06.2016 r ' na podstawie szacunku.
Zamowienie jest wspołfinansowane ze środkÓw Unii Europejskiej:

.V nie

tuk
3 osoby wykonujące czynności związane z pzeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia

fiezeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powie

rzone osobie tzeciej - oprócz imion i nazwisk osob faktycznie wykonujących czynności nalezy rÓwniez poda(

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej)
A. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia:
't. Klerownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osob wchodzących w skład organu):

Pani Zofia Kozłowska -Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

{ wykonuje czynnościw postępowaniu o udzielenie zamowieniaizłożył oświadczenie okreŚlone wań' 1l

ust.2 ustawy zdnia29 stycznia 2004r. Prawo zamowień publicznych (Dz. U'z2015r'poz'2164),nazałą
czonym druku ZP-1.
tl nie wyfenuie ezyn
ustawv z dnia 29 stveznia 2004 r, - Prawe zamówień Bublieznyeh)
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. Jerzy Lach,

. Marzena Witkowska.
3' lmiona i nazwiska osÓb określających kryteria oceny ofeń:
. Jerzy Lach,
o Mazena Witkowska.
4. lnne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazac osoby wykonu
jące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podac zakres czynności):

(imie, nazwiske) (ezvnneśe zwiazana z erzveetewaniem eesteeewania)
4. ogłoszeniainformacyjneoplanowanychBzamowieniach@

1. lnformacja o zamÓwieniu dnie została zawańa ogło.
szeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym W Dzienniku Urzędowym Unii Europej.

skiej .... /S ... - .... z dnia ...........,. r.

2. l nformacja o zamówien i u Vtpzos!ąląząwąrtą ogło
szenru rnrormacylnym aut,arraanym * pron,, naovwcv w ontu ............. r.

5. ogłoszenie o zamówieniu lzmiana treści ogłoszenia
1 . ogłoszenie o zamówieniu zostało:
o zamieszczone W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2016 r. pod nr. 83531-2016'
o orzeikazane Ilrłłrdowi oficialnvr:hPrrhlikacii WnnólnotFllronoinkir':hwdnirl ,, ,,,,,,,,,,,, r, orazootlbli

2. ogłoszenie o zamÓwieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego - w miejscu: tablica ogłoszeń
(przy wejściu głÓwnym) w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie od dnia 14'06.2016 r' nie krócej niż

do dnia 22.06.2016 r.

3. ogłoszenie o zamÓwieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej (podać adres strony); http.//war.

szawa.stat'gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ od dnia 14.06.2016 r. nie krocej niż do dnia 22'06'2016 r'

4' o wszczęciu postępowania, na podstawie ań. 40 ust. 5a ustawy z dnia 29 stycznii
2004 r' _ Prawo zamowień publicznych:

K nie zostali poinformowani wykonawcy
l+
5. Zmiana treści ogłoszenia:
. nie zmieniono treści ogłoszenia
. zmłenłenełreść+głeszenł+
a

. esleszenie dedat
l,^-^^^ ll.-nrl^v'i a\{in;^ln.,^h P,,hlil,rnii \Ą/.nńln^ł tr''.^^^i.l,inh wdnill r oraz nntlhlikowano vt

urz,uĘ (wvpanieearę
ł+

.+ł

. Brzedłuzene termin skladania efert

6 Specyfikacja istotnych warunkow zamÓwienia (slWZ)
SlWZ została zamieszczona na stronie internetowej (podac adres strony) http://warszawa.stat'gov.pl/zamo-

wienia-publiczne-us/ od dnia 14.06.2016 r.: nie krÓcej niz do dnia 22.06'2016 r'

7. Miejsce i termin składania ofeń
1' Miejsce składania ofeń: Kancelaria w siedzibie Urzędu StaĘstycznego w Warszawie.

2. Termin składania ofeń upłynął w dniu 22'06.2016 roku o godz. 12:00.
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