
URZĄD STATYSTYOZNY w WARSZAW|E

02-134 WARSZAWA, ul. I Slerpnia 21

oGŁosZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: WAW-FA.2720 3a.2016

zamawiającY: Dyrektor Urzędu statystYcznego W WarsŻawie

Adres do korespondenciil Urząd statystyczny w Warszawie

ul. l Slerpnia 21

02 134 Warszawa

faks 22 846 78 33

Plzedmiot żamówi.nia:

Tryb udzielanego ŹamóWienia:

GodŹinY pracv Urzędu:

Dostawa artykułów biulowych i papieru do Urzędu w la_

tach 2015 - 2018

Do czynnoc. pod.lmow"rvcl prle/ 7r'1rw r.r.p8o
I wy\o.cwców w postępowar:U o -d7'p|pn|A zdn ow p_id

stosuje się prŻepisY ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r
(odeks cywilny (Dz. u. z 2016 r. poz. 380, 585)
oraŻWłaśc]Wych przep]sóW ustawy z dnia 29 stycznia
20a4| Prawo zamóWień publ]cznych zwanej dalej

,,ustawą Pzp" (Dz' U. z 2015 | paz' 2164 z późn. Żn.),
wtym sŻcŻegó]nie procedury określone Wart' 5a ustawy

W postępowaniu slosuje s]ę kl.uzu ę społ€czną

ponledziałek - piątek 7:30 - 15]30

Adres internetowy, pod którym za-
mi€szczono ogłoszeni€|

http://warszawa.stat.govpl/zamowienia-publlczne us/

zatwi€rdzamWarŚzawa, 26 lipca 2016 r.
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RoZDZlAŁ l.

lNFoRMAc]E oGÓLNE

l' ]NFoRMACJA o ZAMAW|ĄĄCYM

Urząd statystycŻny w Warszaw]e, ul' 1sierpnia 21, o2 134 W3rsŻawa,

N P:521 052-03-98,

REGONi 000331524,

Faks: +48 22 a46 78 33,

strona nternetowa: http://Wa15Żawa'stat'goVpl/Żamowienia pub]iczne_us/

ll. oSoBY U PRAWN|oN E Do KoNTAKTóW Z WYKoNAWCAM|

o,obJrri upldwnionvmldo lo_T.kt- / wY.ordwcarr .ą:

rnię i naŻWisko: Malzena Witkowska, ]erzy Lach,

Faks: +48 22 846 78 33,

Adres € mail: zamowien]auswaw@stat'govpl,

GodŻiny urŻędowania:7:30 _ 15:30'

ll' TRYB UDZlELENlA ZAMÓWLEN A

Po5tępoWanie o udz]elenie ŻamóW]en]a publicznego prowadŻone jest w tryb1e zapytania ofertoWego'

lV. lNFoRMACJA o oFERTACH czĘsc oWYcH, WAR|ANToWYCH, ZAMÓW EN AcH
UzUPEŁNlAJĄcYcH

1. Każdy Wykonawca ma prawo ŻłożYćtyLko jedną ofertę.

2' Zarnawiający n]e dopuszcza składania ofeń częściowych'

3' Zanrawiający n]e dopuszcza składania ofeń wariantowych W rozumieniu art' 2 p' 7 ust.wy Pzp.

4' Zarnawiający n e prŻewiduje moŹ]iWości udzielen]a zamóWien]a uŻupełn]ającego'

V. PRZEKAZYWAN lE lN FoRMAo , ośWlADcZEŃ l DoKUMENTóW W PosTĘPoWANlU

1' ośWiadcŻenia, Wnioski, zawiadom]en]a oraz nformacje zamawiającY iWykonawcy przekazu]ą pser.nie lubfaksem
lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacle *.pdf lub *.jpg).

2' Forrna p]semna Żastrzeżona jest dla złoŹenia ofertY wraz z Żałącznikarni, a takźe zmiany lub Wycofania oferty. szczegó

łowe infolmacje dotYczące formy składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów zostały określone W Roz-

dzia e V ogłoszenia'

3' ]eże i WYkonawca przekaŹe oświadczenia, Wniosk], zaw]adomienia oraz informacje fakserń, elektronjcznie ] pisernnie,

za datę ich ŻłoŹenia przyjmuje się datę Wpływu dokur.entu, stosownie do formy przekazu' Dokument !WaŹa slę za zło-

źony W termlnle, jeżeli adresat mógł zapozn.ć się z jego treścią przed upływern wyznaczonego term]nLr'

4' Wykonawca może zWrócić 5ię do zarnaW]ającego o wyjaśnien]e treści ogłoszenia' Zamawiający udzieli Wyjaśnień nie
zwłocznie, iednak nie później niż na 2 dni przed uplywem terminu składan]a ofelt, pod warunkiem, że Wniosek o Wyja'

śnien]e treści ogłoszenia Wpłynął do zamaW]ającego nie później niź do końca dnia, W którym uplywa połowa wyznacŻo

nego term]nu składania ofert' ]€źel] wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszen a Wpłynie po upływ]e tego terminu lub bĘ_

dz]e dotyczyl udzielonych Wyjaśnień ŻamaWiający może pozostaw]ć Wn]osek b€z rozpoznan a

5. Przedłużenie terminU składania ofert n]eWpływa na biegterm]nu składania wnlosku o wyjaśnienle tIeśc ogloszenić'

6' Zamaw]a]ącY prześ e treść wyjaśnień Wykonawcom oraz nie wskazując źródla zapytania zamieści Wyjaśnjenja na 5tronie

nternetowej

oqłoszene
Znak sprawy WAW FA 2720 38.2016

sjrcnŻ 2Ż 1]
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V], PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza podwykonaWstwo. Wykonawca może pow erzyć Wykonanie cŻĘśc] zamówienia podWYkonaw_
cy. W takim przypadk! wykonawca:

1) W przYpadku, k]edy samodzielnie spelnia warunk], o których mowa W aIt. 22 ust' 1 ustawY Pzp, a zamierza pow e_

rzyć cręści zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest W Formularzu oferty Wykazać części zamów]en]a, któ
re będą jm pow]elzone,

2) W sytuacji, w której wykaŻując spełn]an]e warunkóW, o których mowa W ań' 22 ust' 1 ustawy Pzp, polega
na Żasobach ]nnych podm]otów na zasadach okreś onych W art' 26 ust' 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w rea ]zacji części zamówi€n]a, w odniesjeniu do tych podmiotóW zobowiąŻanV jest W Formu arŻu of€rty
WykaŻać te podrnioty oraz części zamóWjenia, które będą irn powlerzone.

W przypadku korzystania ż potencjalu technlcznego, czy też osób zdolnych do real]zacji zanróWienia, a podm]oty udo
stępniające nie będą brałY udzjału W r€aLlzacji części zamóWienia, Wystarczającym dok!mentem jest pisemne zobowią_
zanie tych podm]otów do udostępnienia odpow]edn]ch zasobów na rzecz wykonawcy.

]eŹeli W trakcle rea izacji umowy WYkonawca dokona zmiany albo zr€zygnuje z podmiotu, na którego Żasoby powoływał
się, wykonawca będze zobowiąranY udowodn]ć zamaW]ającemu, że proponowanY inny podm]ot ubwykonawca sa

modz]eln]e spełnia Warunk] udz]ału W postępowan u określone W ogłoszen]u, w stopn]u nie mn ej5Żym nlż wymaBany
w .ldlcie po.tęootr.r'. o ud.ie|eri- n - pj"zABo 7r-1oń|.n a'

RoZDZlAŁ ll.

oPls PRzEDMloTU ZAMÓWlENlA lTERMlN WYKoNAN]A

l' PRZEDM oT zAMÓWlEN|A

Przedmioiem zamóWien]a są sukcesywne dostawy artykułów b]urowych i papieru do UrŻędu statystycznego w Wal
sŻawie. Dostarczony towar musi spełniać WYmagania okreśLone W Formulanu oferty (stanowlącym dodatek
nr 1 do ogłoszenja), być noWY ] zdatny do przeznaczonego uźytku.

szcŻegółowy opls sposób rea izacj] przedm]otu zamów]en]a określony został we wzorze umowy (doda

tek nr 3 do ogloszenia) oraŻ w Formu arzu oferty.

Kod Wspó nego słownika ZamóWień (cPV):

30190000 7 Różnv sprzet iaftVkułV biurowe,

30197 644-2 Papler kserasraf czny.

Dodatkowe Wymagania zwjązane z rea izacią przedmlotu zamóW]en]a KLAUZULA sPoŁEcZNA

1) Żamaw]a]ący stawia Wykonawcy wymaganie, że zatrudni na podstawie urnowy o pracę, co najmn]e] ]edną o5obĘ

w Wym]arze co najmniej % etatu, Wykonującą czynnośc] przy reaL]zacji zamóWienia,

2) Zatrudnienie przy realiŻacjlzamóWienia powinno trwać nie klócej, niź do końca upływu termjnu real]zacji umowy;

W prŻypadku roŻwiąŻania stosunku pracy prŻeŻ pracownika lub prr€z pracodawcę przed zakończeniem tego okre-
sU, wykonawca będzie obowjązanY do zatrudn]enia na to nriejsce innego pracownika' Zatrudnienie pracownika
przy realizacji zamóWienia n]e powinno nastąpić później niż 10 dnia po podpisan]]'] umowy trwać do końca real]'

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstaw]en]a zamawia]ącemu wraz z kolejnYm fakturami oświadcŻeń o Ża'

trudnieniu pracownika na podstaw e ur.owy o pracę, poda]ąc: ]mię, naŻW]sko, m]asto Żarnieszkania, datę zawaIcia

umowy oraz wym ar etatu.

W przypadku niezatrudnlenla przy rea izacii umowy, co nai..niei iednego pracown ka w wymiarze co najmnlel % etatu

lub niedostarczenia ośW]adczenia, o któryrn mowa W p' 3' 3), wYkonawca będz]e zobowiązany do zaplacenia kary

umowne] zamawiającemu W wysokośc] 15,oo zł za kaŹdy dzjeń nie zatrudnien]a pracownika przy rea izacji zamóWj-"nia'

oglosŻenie
Znak sprawy WAW-FA.2720.38 2016
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l' TERM N WYKoNAN|A ZAMóW|ENlA

podpisania unrowy do 28 lutego 2018 roku ub wycz€rpania kwoty umowy, w za eż

RoZDZ|AŁ lll.

WYsoKość lzAsADY WN]EslEN]A WAD UM

l' WYsoKość WADIL]M

Wykonawca nie jest zobllgowany do wntestenia wadtum.

RozDzlAŁ |V
WARUNKl UDZ AŁU W PosTĘPoWANlU oRAZ oP]s sPosoBU ocENY lcH sPEŁNlAN A; ośW ADCZENjA LUB DoKUMENTY Po

TW]ERDzAJĄcE sPEŁNlANlE WARUNKÓW UDŻlAŁU lWYKAZU]ĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUCZEN AZ PosTĘPoWAN A

|' WARUNKl UDZ|AŁU W Po5TĘPoWAN U oRAZ oPls sPosoBU ocENY lcH SPEŁN AN A

1' o udzielenie zamówienia ubie8ać się mogą wykonawcy, któlzy:

1) n e podlegają WyklucŻeniu z uwagi na okol]cznośc] wskazane przep]9em art' 24 ust' 1 oraŻ ań' 24b ust' 3 ustawy

2) spełniają war!nki okreś]one W ań' 22 ust' 1 p. 1) - 4) ustawy PŻp, dotyczące:

a) posiadania uplawnień do wykonywania dzialalnośc] (i sposób oceny spełnienia Warunku)]

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku W tym Żakresie' zarnawiający dokona oceny Wykazania
spełnlan a przedmiotowego warunklr udŻialu w postępowaniu na podstawie ośw]adczenja. ośWiadcŻenIe
Żawartejest W Formularzu ofert' którY stanowidodatek nr 1do ogłoszenia' Zlożenie podpisane8o Formula
rza oferty potwierdza złożenie Wymaganego ośw adczenja'

posiadania Wiedzy i dośw]adczenia (i sposób oceny spełnienia Warunku):

z.maWiaiącY n]e Wyznacza szczególowego WarUnku w tym zakles]€' ZamaW a]ący dokona oceny Wykazania

spełniania przedmiotowego warunku Udz]ału W postępowaniu na podstawie ośWiadcŻenia' ośW]adczeni€
zawarte i€st w FormUl.rzu oferty, który stanow] dodatek nr 1 do ogłosŻenla. Złożen]e podp]sanego FormU a-

r2a ofeny potw]erdza 
'oź€nje 

wyma8anego ośWiadcŻenia'

dysponowania odpow]edn]m potencjałem technicznYnr (i sposób oceny spełn]en a warunku)]

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego Warunku W tym zakresie. Zamawiający dokona oceny Wykazania
spełnian a przedmiotowego walunku udŻiału w postępowaniu na podstawie ośWladczenia. ośWiadczenie
Żawarte jest W FormularŻu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do ogłoszenia' Zloźeni€ podpisan€go Formula_

rza oferty potwierdza złożenie Wyrnaganego ośW].dczenia'

dysponowania osobam zdo nymi do Wykonania zamóWienia (i sposób oceny spełnien]a warunku):

zamaw]ający nie Wyznacza sŻczegółowe8o Warunk! w tym zakres!e' zamawiający dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowego Warunku udziałLr W postępowan]U na podstaw]e oświadczen]a' ośWiadczenle
zawadejest W Formularzu ofeńy, który stanowidodatek nr 1do o8loszenia' złożenie podpisanego Form! a'
rza oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczen a.

sytuacji ekonomicznej ifinansowej (i sposób ocenY 5pełnjen]a warL]nku):

zamawia]ącY n]e WYznacza szczegótowego Warunku W tym zakresie' z.maWiającY dokona oceny Wykazania

spełni.nia przedmiotowego Warunku udz ału W postępowaniu na podst.wie ośWiadczenia' ośW adczenie
zawane jest w FormuJarzu oferty, który stanow] dodatek nr 1 do ogłoszen]a. złożenle podp]sanego Formula

rŻa ofeńY potwlerdza złożenje wymaganego ośWiadc7enia'

ZamóWienie będŻie realizowane od dnia
nościod tego co nastąpi pierwsŻe'

b)

d)

d

e)

oglosŻenje
Znak sprawy: WAW FA.2720.38 2016
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2' Zamawiający dokona oceny spełnienia przez WykonaWcóW wyżej wskazanych warunkóW na podstaw e danych
iinformacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty. ocena spełn]ania WarUnkóW udz]alu
W postĘpowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (Watość log;czna 1)- nje spełn]a (Wartość ogiczna 0)'

3' Wykonawca w celu Wykazania 5pełn]enia warunkóW udziału W postępowarrju może polegać na WledŻy i dośWiadczeniu,
potencjale technicznYm, osobach zdolnych do Wykonania zamóW enla oraz zdolnośclach finansowych ]nnych podmio
tóW, niezależn]e od charakterL] prawnego lączącYch go z n]mistosunków' Wykonawca w takiejsytuacjizobowiązanyjest
udowodnić zamawiającemu, iŹ będzje dysponował Ża9obami niezbędnym do realizac]i zamóWienia, w sŻczególności
przedstawiając w tyrn ce u p]semne Żobowiązanie tych podm]otów do oddania nr! do dyspozycii nieŻbędnych ŻasobóW
na okres korŻystania Ż nich przy wykonywanju zamówien]a. Wykon3wca zobowiązany jest przedstawić dokumenty do_
tyczące W szczególności:

1) zakresu dostępnych WykonawcY zasobóW innego podmiotu,

2) sposobu WYkorzystania przez wykonawcę zasobóW innego podmiotu pży Wykonywanlu ,amowlenla,

3) charakteru stosunkU, jaki będzie lączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i oklesu udzjału innego podmiotu prŻy wykonywanlu zamówienia'

l ' ośWlADcZEN A LUB DoKUM ENTY PoTWlERDzA]ĄcE sPEŁNlANlE WARU NKóW UDZ AŁU
LWY(AZU]ĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUCZENlA Z PosTĘPoWAN A

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania WarunkóW udz]ałU w postępowani!, o których mowa w Rozdz]ale V Podroz
dziale l ogłoszenja sklada wraz z ofertą następujące dokumenty lub ośW]adczen]aI

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udŻiału w postępowaniu, o których mowa w art' 22 ust' 1 p' 1- 4 usta
Wy Pzp, (treść ośWiadczenla zaw]era Folmularz oferty' złoŹenie podp]sanego Formularza oferty potw]erdza złoże_
nie Wyrnaganego ośWiadczen1a),

2) oświadcżenie) że wykonawca spełni dodatkowe wYmagania zwiąrane z realiza€ją plzedmiotu zamówienia
tj. zatrudni na podstawie umoWY o pracę W wymiarze, co najmni€j % etatu, co najmn ejjedną o5obę Wykonującą
czynności prŻy realiŻacji zamóWienia, zgodnie z wymaganiam] Wskazanymi w ogłoszeniu'klauzula spo]eczna
(treść ośW]adczenia zawiela Formularz oferty' Złożenie podp]sanego FormUlarŻa oferty potw]erdŻa Żloźen e Wy

maganego ośWiadczenia)'

2. W celu wYkazan]a braku podstaw do Wykluczenia z postępowan]a na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PŻp, wykonawca
5kłada Wraz z ofeńą następujące dokumenty:

1) oświadczenie o blaku podstaw do wYklucŻenia (treść oświadczenia zaw]era Formula2 ofeńy' Złożer]e podpisa
nego FormuJarza oferty potwierdza zlożenie Wymagane8o ośW]adczenia),

2) aktualnY odpis z właściwego lejestru lub centralnej ewidencji i infolmacji o działalności 8ospodarcŻ€j, jeże i od-

rębne przep]sy wymagają Wpisu do r€jestlu ub ewldencji, W celu wykazania braku podstaw do WyklucŻenia

w oparciu o art' 24 ust' 1 p. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m]es]ęcy przed upływem terminu skla

dania ofert,

3) aktualn€ zaświadczenie właściwego nacrelnika urzędu skarbowego potwierdŻającego, że WYkonawca nie Ża]ega

z opłacaniem podatkóW lub zaśWladcŻenie, że !Żyskał przewidziane prawem zwoinienie, odloczen]e ub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzyman]e W całości wykonania decyŻji Właśc]We8o olganu - Wystawione ne
wcześn]ej n]ź 3 m]esiące przed upływem terminu składania of€rt,

4) aktualne zaświadcz€ni€ właściwe8o oddziału zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolni€ze8o Ubezpi€"
czenia społ€cznego potw]erdŻające, źe wykonawca nie zalega z opłacanlem 9kładek na ubezp]eczer]a zdrowotne
]9połeczne lub potwierdzenie, że uzyŚkal przewidziane prawem ŻWolnienie, odlocŻenie lub ro'oŹenie na raty za'
eglych płatności lub Wstrzymanie W calości Wykona|ia decyz]i Właśc]wego organu Wystawlone n]e WcŻeśn ej niż

3 miesiące przed uplywern terminu skladania ofert.

3' W ce u Wykazania braku podstaw do Wykluczen]a z postępowania na podstawie art. 24 b ust' 3 ustawY Pzp, Wykonawca

9kłada WraŻ Ż ofertą j9tę podmiotów należących do tej samej grupy kapitalowe] W roz!mieniu ustawy z dnia 16 utego

2oo7 r' o ochronl€ konkurencji i konsurnentóW (Dz' U' z 2oo7 r., Nr 50, paŻ' 33l zpóźn' Żm') lub ]nformacjĘ o tym,

Źe wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa W art' 24 ust 2 p. 5 ustawy Pzp Wg Wzoru stanow]ące

eo dodatek nr 2 do ogłoszenia'

0głoszene
Znak spr€wy: WAW_FA 2720 38'2016
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Wykonawcy zagranlczn j:

1) Wykonawca zagranjczny (mający siedzibę lub miejsce zam]€szkania poŻa terytorium RŻ€czypospol]tej Po sk]ej)
W miejsce dokumentów wskazanych W p' 2' 2)'4) składa dokument lub dokumenty, Wystawione wkraju,
W którym ma siedz]bę ub m ejsce zamieszkania, potw]erdzające odpow]ednio, ź€:

a) n]e otw.rto jego likwidacj] an nie ogłoszono upadłośc] wystawione n]e wcŻeśni€j njŹ 6 rnleslęcy pned
upływem ierminu składanla ofert,

b) ne Żalega z uiszczaniem podatkóW opłat, składek na ubezpiecz€nie społeczne ]zdrowotne, albożeuzyska]
przewidziane prawem Żwolnienie, odroczen]e ]ub rozłożenie na raty zaleglych płatności ub wstr.ymaIie
W calości wykonania decyzjj Właściwego organu Wystawione nieWcześniej niż 3 miesiące przed upłYwem
telminu składania ofeń'

2) ]eżeli W krajL] mje]sca zarnieszkania o5oby lub w kraju, W którym wYkonawca ma s]edzibę lub miejsce zamiesŻka_
nia, n]e wyda]e się dokumentóW wskazany.h W p' 4' 1), Żastępuje 5ię je dokumentem Żawjerającynr ośWiadczenie,
w którym określa s]ę także o5oby uprawnione do r€prezentac]] wykonawcy, zlożone prz€d WłaścjWym or8anem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego ub gospodarczego kraju miejsca zam]evka
nja osoby lub kraju, W którym Wykonawca ma 5iedzjbę ub miejsce zam]esŻkania, lub przed notariuszem WYsta
Wione z odpowiednią datą Wynraganą dIa tych dokunrentów

Zasady udziału W postępowaniu WYkonawcóW występljących wspó nie:

1) Wykonawcy ubiegający się Wspólne o udz]elenie zamóWienja ŻobowiąŻan są do ustanowienia pelnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania W postępowaniu i zawarcia unrowY W spraw e za_

móWien]a publiczneco.

lnformacje dotycŻące grupy kapjtałow€j]

1) Zgodn]e z ari. 4 p' 14 ustawy o ochronje konkurencji i konsurnentów (ŻWane] dalej ustawą oKlK), prŻeŻ grupę kap -

tałową rozumie się Wszystkich prŻedsiębiorcóW którzy są kontrolowanj w 5posób beŻpośredn] lub pośredni przez
jednego przedsjęb]orce, w tYm równ]€ż t€go przedslęb orcę,

2) z8odnie z ań' 4 p' 1ustawy oKK prze. plzedsjębiorcę rozumie się przedśięb]orcę W rozumieniu plzeptów
o swobodzie działa nościgo5podarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a takżejednostkę organizacyjną niemającą osobowościprawnej, którei Ustawa
przyznaj€ zdolność prawną, organizującą ub św]adczącą usługi ocharakterŻe użyteczności pubicŻnej, które
nie 5ą dz]ałalnoścją gospodarczą W roŻum]eniLr przepjsów o swobodz e dzlała ności gospodarcŻej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód We Własnym lmieniu l na wł3sny rachunek |ub prowadzącą działalność
w ramach wykonywania taklego zawodu,

c) osobę tiŻyczną, któla posiada kontrolę, W rozurnienju art' 4 p' 4 usiawy oKlK, nad co najmniejjednym przed

s]ębiolcą, choćby nie prowadzila dz]ałalności gospodarcrejw roŻu'nieniu przep]sóW o swoboduie dz ała nośc]
gospodarczej, jeŹeli pode]muje da|sze dz]ałan]a podlegające kontro j koncenkacj], o której mowa W art' 13

lstawv OK K,

d) ŻW]ązek przedsiębiolcóW w rozumieniu art' 4 p' 2 ustawy oK K - z Wyłączeniem prŻepisów dotyczących kon

3) Zgodn]e z art. 4 p' 1 ustawy oK K przeŻ przejęcle kontroll rozumle 5ię: Wszelkle folnry bezpośr€dniego lub pośred

niego uzyskanja przez przedsięb]orcę uprawnień, któr€ osobno albo lączn]e, przy uwz8lędnjen]u Wszystk ch oko_

liczności prawnych ]ub faktycŻnYch' umożliW]ają WyW]elanie decydującego Wpływu na innego przedsiębiorcę

lub przedsiębiolcóW; uprawnienl. takie tworŻą W szczególności:

a) dysponowanie bezpośredn]o lub pośrednio większośc]ą 8ło5óW na zgromadzen]L] WspólnikóW a

bo na walnym zgromadzeniu, takŹe jako zastawnik a]bo użytkownik, bądź W ,arządzie ]nnego przedsięb]orcy
(przeds]ębiorcy zależnego), takŹe na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uplawnieni€ do powoływan]a lub odwoływania Większośc] członkóW zarŻądu lub rady nadŻorczej innego
przedsięb|orcy (prŻedsiębiorcy zależnego), także na podstaw]e porozumień z innyrni osobam],

ogłoszen]e
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c) crłonkowie ]ego zarządU lub rady radzorcŻej stanowią w]ęc€j nlŹ połowę cŻłonków zarządu innego prŻedsię
biorcy (przedsiębiolcy zależnego),

d) dysponowan]e beŻpośredn]o lub pośredn]o Większością głosów w spółce osobowej zależnej a bo na wa nYm
Ż8romadzeniu spóldzielniza eżnej, takŹe na podstawie porozumień z innvm] osobam,

e) prawo do calego albo do części mienia ]nnego przeds]ęb]orcy (prŻeds]ęb]orcy zaież]l€go),

f) umowa prŻewidująca zarządzan]e innYm przeds]ęb]orcą (przeds]ęb]orcą zaleŹnym) lub przekazYWan]e zysku
przez takiego prz€dsiębiorce'

zamaw]ający dokona oceny spełnien]a przez WykonawcóW wyżej Wskazanych warunkóW na podstaw]e danych
l informacj zawartych W dokumentach żądanych do załącŻenia do oferty. ocena spelniania Walunków udzjalu
W postępowanju zostanie dokonana metodą] spełnia (Wariość logicŻna 1) nie spełn]a (wartość o8iczna o)'

RoZDZlAŁ V
sPo5ÓB PRZYGoToWANlA oFERTY WRAZz ośW ADczENlAMl

LUB DOKUIVENTAMI

I. WYMOG] FORMALNE OFERTY

l ofelld rr -(l. pe, l dL nd.Lępu.q.e wy-1og:

1) Treść oferty rnusi odpow adać treści ogłosŻenia' oferta powinna zostać sporządzona Wg Wzoru, jaki stanowi FoŁ
rn1] arŻ oferty stanow]ący dodatek nr 1 do ogloszenia,

2) oferta musiŻostać sporządŻona wjęŻyku polsk]m W formie pisemnej,

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uŻnaje się trwały, Własnoręczny podpls złożony (W sposób umoż iw]ają
cy identyfikację osoby), prŻeŻ osobę upoważnjoną do reprezentowania wykonawcy,

4) Poprawki ub znrjany w ofercie muszą być dokonane W sposób crytelny, parafowane WłasnoręcŻnie przeŻ osobę
podpisującą ofertę lub ]nne osobV do teAo umocowane'

L W\ MAGANL O.WIADCZIN A
LUB DoKUMENTY sKŁADANE WRAZ Z oFERTĄ

1' Wykonawca zobowiązany]est złożyć WraŻ z ofertą:

1) ośW]adczenia lub dokum€nty okreś one W RozdŻiale lV Podrozdziale ll ogłoszenia: ,,oświadcŻen a ub dokumenty
potwierdzające spelnianie warunków udziału i Wykazujące brak podstaw do Wykluczenia z postępow.nia',

2) lnn€ Wymagane oświadczenia idokunrentY:

a) W prŻypadku, gdy Wykonawcę reprezentUje pelnomocnik pełnomocnictwo okreś aiące jego zakres, podpi
sane prŻez osoby uprawnione do reprezentacj WYkonawcy,

b) W przypadk!, gdy ofertę składają Wykonawcy ub]egający s]ę Wspólnie o udz]e€ni€ zamówienia Wymagane
jest załączen]e dokumentu pełnomocnictwa określającego żakres umocowan]a pelnomocnlka ustanoW]onego
do reprezentowania lch w postępowaniu, stosownie do ań' 23 u5t.2 ustawy Pzp,

c) W przYpadku, gdy wykonawca kolzysta z WiedŻy i dośWiadczenia osób zdolnych do Wykonania zamóWien a

innego podmiotu zobowiązany jest załączyć ory8]nał dokumentu zaw erającego zobowiązanie podmiotu trze

ciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy nlezbędnych zasobów na okres korzystania z n]ch przY Wykonaniu

z.mówienia W zakresie określonvm prŻez zamaw aiącego w RozdŻia e ]V Podrozdziale l p' 3 ogłoszen]a.

lll' FoRMA ośWlADcZEŃ LU B DoKUMENTÓW W5KAZANYcH
W RoZDZIALE V PoDRoZDŻlALE lslWz

Wymagane ośWiadczenla L!b dokumenty powinny bYć Żłożone W formie oryg]nału lub kop]i potwierdzonej za zgodność
Ż oryginałem przez wykonawcę z wyłączeniemi

1) pełnonrocnictwa, (które na]eżY załączYć do oferty w oryginale lL]b kopil pośW]adczonej notar a nie),

2) formu arza oferty,

ogłosŻenie
Znak sprawy WAW FA.2720.38 2016
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3) p]semnego zobowiązania podrniotóW udostępn]a.]ących zasoby do oddania do dyspozycji Wymaganych zasobóW
'd o\|F. 'o?vŚanla l 1(h pr7y ńy\onywd1' ' 7amow'e4la,

4) listy podm]otów należących do tej samej grupy kap]talowej W rozumieniu lstawy z dnia 16 utego 2oo7 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz' U' z 2oO7 r, Nr 5o, poz' 331 Ż późn' Żm') lub informację o tym, Źe Wy
konawca n]e należy do grupy kapitałowej, o której nrowa W aft. 24 ust' 2 p' 5 ustawy Pzp,

które muszą być 
'ożone 

W oryg]nale

Za osobY uprawnlone do reprezentowan]a Wykonawcy uŻnaje się osoby, wskazane We Właściwym rejestrze bądź
w stosownym pelnomocnictwie.

W przypadku, gdy załącŻone do ofelty ośW adczenia l!b dokum€ntv zostały sporządŻone W jęzvku obcym (W tym do
kumenty składane przez wykonawce zagranicŻnego) Żamawa]ący Wymaga prz€dstawien]a jchtłumaczenia na]ęzyk

]eżel] złożone kserokopie ośW]adczeń lub dokunrentów będą nieczytelne lub będą budŻić wątp iwośc, co do ich praw_
dŻiwości, zamaW]ający może żądać przed9tawien]a orYg]nału lub notar alnie pośWiadcŻonej kopji dokurn€ntu'

Wykonawca, rnoŹe dowo n!e lnaczej oznakować ofertę' z oŻnakowania m!s] jednak Wyraźnie Wynikać, żejest ofertą
W niniejszym postępowaniu'

3.

5.

Zaleca s ę, aby|

1) wszystkie strony oferty wraz z ośWiadcŻeniam! i dokumentam] by1y ponumerowane oraz połączone wsposób

2) kaźda strona ofeńY była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatrŻyła swój podp]5 pieczątką imjenną.

W przypadku, gdy lnfor..acje Żawarte W ofercie ]ub załączonych ośWjadcŻen]ach i dokumentach stanowią taiemnicę
przedsięb]orstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o Żwa czanlu njeuczciwe] konkur€ncji
(DŻ' U. z 2003 r', Nr 153 poz' 1503 z późn' zm'), Wykonawca powin]en to wyraźnie Żastrzec W ofelcie i odpo\łiednio
oznacŻyć zastrzeżone jnformacje' Wskarane jest wyodrębnienie dokumentów zawlerających zasirzeżone nformac]e'
Wykonawca nie może zastrzec ]nformacji, o których mowa w art. 86 ust' 4 ustawy Pzp'

ofertę wraz z oświadcŻeniarni ub dokum€ntami należy umieścić w opakowaniu un]emożl]W]ającym odczytanie
ich Żawartośc] bez uszkodzen]a tego opakowania'

opakowanie zawierające ofertę wraŻ z wszystkim Wymaganyfli o5Wladczeniami lub dolUnrentarn Winno być oznaczo
ne nazwą (filmą) l adresem wykonawcy, zaadresowane do zarnawiającego oraz op]sane: ,,ofeta na dostawę artykułóW
biurowych ipapieru do Urzędu W latach 2016 2018".NeotwieraćprzedG"*Ń*..dm)godziną10|30",np':

Nazwa wykonowcy

,,ofelta na dostawę artykułów bjurowych ] papieru do Urzędu W latach 2016 2018"' N]e otwierać
przed (d"L' d*."' dd) 8odziną 10:30

Urząd 5tatystyczny w WarszaWje

ul. l Sierprla 21

02 134 WarŚzaw2

ogłoszene
Znak sprawy WAW-FA 2720 38.2016
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RoZDZlAŁVl'

OP]S SPOSOBU OBLICZEN A CENY OFERTY

1. cena oferty zostanie podana przez WYkonawcę w Formularzu oferty' cena ofertyjest ceną brutto Ża Wykonan]e całości
prŻedmiotu zamóW]enia oraz ceny jednostkowe pos2czególnych artykułów'

2' cena ofertowa brutto posłuży do poróWnania Ż1ożonych ofert ]Wyboru ofertY najkorzystnjeiszej, zgodnie postanowie
n]ami Rozdziału Vll '

3. Wartość brutto umowY, jak i ceny ]ednostkowe, o których nrowa w p' 1 nie będą pod egać zmianie w czasie trwania
umowy ] obejmują WsŻystkie kosły Wykonawcy i dopłatY związane 2 real]zacią przedrńiotu ŻamóWien]a w termin]e oraz
miejscu wskazanym W ogłoszen]u.

4. W cen]e ofertowej brutto uwzględnia 5iĘ podatek od towaróW i usłu8 oraz podatek akcYzowy, jeżeli na podstawie od
lębnych plzep]sóW sprzedaż towaróW pod €ga obc]ążen]u podatkiem od towaróW i uslug olaz podatkiem akcyzowyrn'

5 W cenie ofertowej brutto uwŻglednia s]ę Wszystkie koszty, opłaty do wykonan]a i poniesienia przez WYkonawcę,
a kon ecŻne do real]zacji przedmiotu zamóWienja oraz ewentualne upusty i rabaty'

6' Wykonawca określi cenę w zlotych polskich oraz z dokładnością do setnych cŻęśc] złotego'

7' W prrypadku Wspólne8o ubieganja 5ię o udzielenie zamóWienia przez wykonawcóW krajowych i ŻagrónjĆznych sposób
wy]icŻenia oferty cenowej Uzależniony jest od siedziby lUb miejsca zamieszkania pełnomocnika (u9tanow]onego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), Żobowiązanego do Wystawiania faktur naleźnych
z tytułu WYkonania umowy (tj' petnomocnik mający siedzibę |ub m]ejsce zamieszkan a na terytoriunr RzecŻypospol tej
Po skiej Żgodnie z wymagan]ami dla Wykonawców klajowych; poza terYtor|um Rzeczypospol]te] Polskiej zgodn]€
z Wyrnagan!ami dLa Wykonawców zagranicznvch)'

8' Dla ce óW poróWnanla ofert WykonawcóW Żaglanlcznych z Wykonawcami krajowyml, zamaw]ający doliczy do cen netio
WykonawcóW za8ranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu reahzacji umowy podatku VAT'

Rc)7D7lAŁ Vll-

lNFoRMAC]E o MlE]scU, TERM N E sKŁADANlA l oTWARc A oFERT

' MlEJscE lTERM|N SKŁADAN|A oFERT

1. of€rtę ft)eży zlażyć W siedz]bje zamawiającegoi Urząd statystyczny w WarsŻawie, ul' 1sierpnja 21 WKancearii
do dnia 3 s erpnia 2016 r., do sodzinV 10:00.

2 ofF'rY ło1one oo tyn t-l-inią zołarą 7w.o(ore

I M E SCTITIRM N OTWARCAOITRT

1' otwarc]e ofert nastąp] W siedzibie zamawiającego w Walszawie prŻy u]icy 1 sierpnia 21, pok' zlo Wdniu 3 sjerp
nia 2016 r, o eodzlnie 10:30.

1' otwalc € ofert]e(]awne'

III, PUBLICZNE OTWARC E OFERT

lV' TERM|N ZW|ĄZAN AoFERTĄ

1' Wykonawca pozostaje związany złoŹoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg term]nu ŻW]ązan]a ofertą roŻpoczyna s]ę Wraz

z upływenr termjnu składania ofert'

V ZMIANA IWYCOFANIE OFERTY

1' WYkonawca może przed upływem t€rrn]nu do składania ofeft Żm]€nlć lub Wycofać ofertę poprzez złożen]e plsemnego
powjadomienla prŻed upływem Wyznaczone8o term]nu składania ofert'

2' PoWladomlenie o Wprowadzeniu Żmian winno zostać zlożone w sposób i forrn]e przewldz]anej W ogloszeniu
d a złoźenia oferty, z Żastrzeźeniem, Źe koperta Żewnętrzna będŻie Żawierała dodatkowe oznacŻen]e,,ŻMlANA''

3. Wycofanie złożonej ofe(y na9tępuje poprzez zlożenie pisemnego ośWiadczenia podpisaneBo przez osobę/osoby
uprawnjone do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowanla wykonawcy iestosoba Wskazana

ogłosŻenle
Znak sprawy WAW-FA 2720 38 2016
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we właściwym re]estrze, jako upoważniona do repleŻentowania wykonawcy, bądź też pos]adająca odpoW edn e p€l
nomocnictwo.

RozDzlAŁ Vlll.
KRYTERIA ] ZASADY OCENY OFERT

I. TRYBOCENYOFFRT

1' Zarnawiającv popraw] W oferĆieI

1) oczywiste ornyłki pisarskie,

2) oczywiste ornyłki rachunkowe, z uwzględnien]em konsekwencjirachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszenienr, niepowodujące lstotnych zm]an W treśc] oferty, nje
zwiocznie zawladamiając o tyrn u,ykonawcę, którego oferta została poprawiona'

2' oferta wykonawcy, który W wyznaczonYm terminie od dnia dorĘczenia zawiadomienja nie Żgodzlł się na poprawienle
omyłki, polegającej na niezgodnoścj of€rty z ogloszeniem, niepowodUjącej istotnej Żm]any w treści oferty będz]e pod
egał. odrŻucen]u'

II. KRYTERIAWYBORU NAJKORZYSTN E]SZE] OFERTY
IZASADY OCENY OFERT

Zamawla]ący dokona oceny ofert iwyboru of€rty najkorzystniejszej W oparciu o kryteriur.r najn]Źszej ceny' Zamawiający
udzieliza.iróWien a Wykonawcy, którego oferta odpowiad3 Wszystkim wymagan]om wynikającym z o8łoszenia ] będŻie mićła
najniższą cenę'

RozDzlAŁ lX'

ZABEZP EczENlE NALEŻ\TEGo WYKoNAN A UMoWY

Zamawiający nie żąda Wniesien]a Żabezpjeczenia na eżyte8o Wykonania umowy'

RoZDZlAŁ X'

WZÓR UMoWY

1. Wzór umowy okreś ający szczegółowe Warunki, na których zamawiający zawrze umowę W sprawie udzielenia zamó
W]enla publ]cznego stanowi dodatek nr 3 do ogłosŻenia'

2' Zamawiający zastrzega sobie prawo zrnlan treści unrowy' Żmjany unrowy szczególowo okreś]ono We Wzorze urnowy
(dodatek nr 3 do o8łoszen]a)'

RozDzlAŁ Xl'

PoUcZEN E o śRoDKACH ocHRoNY PRAWNE]

Wykonawcy n]e prŻysłUgują środki ochrony prawne], za Wyjątki€m po]nformowania Żanrawiającego o prŻeprowadzonejczyn
ności nleŻgodnie z przepisami prawa lub postanow]eniami ogłoszen]a' ]eśl] zamawjający u2na infolmację za prawdz]Wą po

wtórzyWskazaną czynność informując o tynr Wszystkich Wykonawców b]orących udziałW postępow.niu

RoZDZlAŁ Xll.

FoRMALNoścLPo WYBoRZE oFERTY W cELU zAWARclA UMoWY

L. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do un]€waŹnienia przedmiotowego postępowania i n]e Wybrania ofertY na każdynr

etapie podając przycŻynĘ unleważnienia' Wykonawcom, którzy Żłoży]i of€rty w postępowan]u nie przysłUgują żadne

roszczenia z tego tytułu'

N]ezwłocznie po Wyborze najkorzystniejszej oferty Żamawiający przekaże tę informację WYkon.Wcom'2.
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3' Dwukrotne nieusprawi€dl]W]one przez wykonawcę niestawienie się W Wyznaczonym terminie do podpisania umowy
uznaje się za odstąpienie od Żawarcia umowy.

4' Jeśli Wybrany wykonawca odstąpiod podpisan]a urnowy, Wtedy zarnawiający podp]sze utr]oWę
Wykonawcą, którego oferta znalazła się w 8rupje najlepszych ofert'

RoZDzlAŁ Xlll'
PosTANoWlENlA KoŃcoWE

l. Ko5ZTY UDZLAŁU W PosTĘPoWAN U

Zamawiający n]e przewiduje zwrotu kosztóW udziału w postępowaniu'

ll UDos'ĘPN AN E Do<UMt\row PqltlABcoWYcJ

1' UcŻestnicy postępowania mają pmwo w8lądu do ofert w trakcie prowadzonego postępowanla
tóW stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w lozumieniu przepisóW o ŻWalczai]u nieuczc Wej

z dowo nie wybranym

2.

3.

z Wyjątkiem dokumen-

Zarnawiający udostępnia Wykonawcy dokumenty na pisemny wniosek'

Udostępnienie dokumentóW moŹe mieć m]e]sce wyłączn e w siedzibie zamawiającego W godzjnach jego urzędowania
po wcześnie]szym wyznaczen]u terminL]'

Dodatkido ogłosŻeniai

1' Nr 1 - FornrU]arz oferty Wraz z załącznikiem.

2. Nr 2 Wzór formu arza dotycŻący przynaleŹnośc do grupy kapitałowej.

3. Nr 3 'Wzór umowy'
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