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&xĄ
Mres suony internetową na kórej zamiesucrcna będże sp€cyfikac}' i$obych warunkow amówienia (Jeżdi

dotyczy):

http ://warEawa.stat.oov.pl/zamowieniaoubliczre{d

Ęłcszenie nr 29t07 - 20L7 z dnia 20t7-02-2L r.

Warczawa! Dostawa artykuł w na potnzeby badania BudżeĘ Gospodanstw

Domowych i badania EU-SILC

oGŁoszENIE o ZAMoWIENIU - Dostawy

7amieszrzan i e ogłoszen i a : o bowiązkowe

ogłoszen ie dorycąy: zam wien la pu blicznego

Zam wienie doĘczy prclektu tub prcgramu wsp łfinansowanego ze śrcdk w Unii Europejskiej

nie

Naava prcjektu lub prcgramu

o zam wienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy cłrrcnionej oraz wykonawcy' kt lyc|t

działalnoĘ lub działalność ich wyodębnionych olganizacyjnie jednctelę kt rc będą rcalizowaĘ

zam wienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację os b będącydt członkami grup społecznie

malginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osob naleĘcych do jednej lub więej katęorii, o K rych

mowa w aft. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejvy niŻ30o/o, osob zatrudnionych przązakłady pracy chronionej lub

wykonawc w albo ich jednostki (w o/o)

SEKGJA I: ZAMAWIAIĄCY

Postępowa n i e p rzep rcw adla entra l n y za mawi ający

nie

Postępowanie pnzepłowadla podmiĘ kt rcmu zamawiający powierzlllpwtierzyli pnzeprcwadzenie

postępowania

nie

lnformacje na temat podmiotu kt lemu zamawiający powierzyłlpwtier4yli prctradzenie

postępowania:

Postępowa n ie jest pzep rcrrad zan e wsp l n ie p zez zamawiającycłl

htto//bzp.r'zp.gw.pl/or/JBro\Ą/ser.aspx?id=b50f167-91a*4cc9a92be8e1653532b4&palh=2017%5r;02%bnfian1%*n1V 2017.r'tml 1t14
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Jeżeli tak, należy wymlenić zamawiających' W rzy wsp lnie prueprowadają postępowanie oraz podać adreqy ich

siedzib, krajowe numery idenffikacyjne oraz osoby do kontakt w wraz z danymi do kontakt w:

Postępowanie iest pzeprcrradzane wsp lnie z zamawiającymi z innyctr pa stul człronkowskich Unii

Eurcpejskiej

nie

W przypadku pzeprcwadzania postępowania wsp lnie z7afiEwiającymi z innycłr par stul

członkowskidr Unii Eurcpejskiej - mająe zastosowanie krajove prawo zam rrie publicznycłt:

Informade dodatkowe:

I. 1) NAZWA t ADRES: Uąd Statystyczny w Warczawią krajowy numer iden$fikacyjny 33152400000, ul. ul.

1 Sierpnia 2I, 02L34 Warszawa, Woj. mazowieckią pa stwo Polska, tel.22 464 23 26, e-mail

m.witkowska3@stat.gov.pl, falsŻŻ 846 78 33.

Adres strcny intemetowej (URL): http://warszawa.stat.gov .pllzamowieniapubliczneus/

t. 2) RoDzAt ZAMAWIA'ĄCEGO: Ad min isracja lądowa terenowa

I.3) WsP urr UDaELANIE zAM WIENIA (jeźeti ddyey}

Podział obowiązk w między zamawiającymi w praypadku wsp lnąo pzeprowadzania postępowania, w tym w

preypadku wsp lnego p]zeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych pa stw członkowskich Unii

Europejskiej (K ry z zamawiających jest odpowiedzialny 7a przeprowadzenie postępowania, cz.1i w jakim

zakresie 7a przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiająCY, C4 zam wienie będzie

udzieIane Wze każdąo z zamawiających indywidualnią czy zam wienie zostanie udzielone W imieniu i na

rzer;z pozostaĘch zamawiających) :

nie dotyczy

r.4) KOMUNil(ACIA:

Nieogranieony, pełny i bezpośrcdni dctęp do dokument w z postępowania można uąyskać pod

adrcsem (URL)

tak

http ://warczawa.stat. gov. pUzamowien ia-pu bliczne-us/

Adrcs strcny internetowej, na kt rcj zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk w

zam wienia

nle

}ltĘttbzp.Lzp.gpy.pl/ouuBro/Vser.aspx?id=b50f167-91ae4c0$a92be8e1653532M&path=2017o/o&02o/o5cT17021o/o5cn107_2017.?trfll 2t14
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tak

http ://warszawa.stat. gov. p l/zamowien la-pu b liczne-us/

Dostęp do dokument w z postępowania jest ograniczony - więcej infornraqii można uzyskać pod

adrcsem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy pnesyłać:

Elektrcnicznie

nie

adres

Dopuszczone jest pzesłanie ofert lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w pctępowaniu w

inny spos b:

nie

llĘmagane jest pzesłanie ofeft Iub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny spos b:

tak

Inny sposob:

ofertę w zapieczętowanej kopercie opatzonej napisami jak w Rozdziale XX p. 9 sIWz należy złozyć w

lGncelaril Uzędu StaĘsĘcznego w Warczawie

Adres:

Urąd Statystyczny W Warczawią ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

Komunikacja elektrcniczna wymaga korąystania z nazędzi i uządze lub format w plik w' kt rc

nie ą og lnie dostępne

nie

Nleograniczony, PełnY, bezpośredni i bezpłatny dostęp do Ęch nazędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

n.1) Naanva nadana zam nłieniu pnez zamawiająoego: Dostawa aĘkuł w na potzeby badania BudżeĘ

Gospodarstw Domowych i badania EU-SLC

Itttp!lbz.p.tzp.grv.pl/OuVBro^/ser.aspx?id=tu50f167-91a*4c0&a92be8e1653532M&path=ffi17o/o5c02%*nfi021ToftB1W-fr17.html 3t14
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llutn€r ]efercncyjnY: WAW-FA.271. 1.20u

Prued wtci€m pGtępowania o udź€l€nlc zatnórYienie prz€ptowedano dialog Hlni(ztv

nie

II.2) Rodzaj zalilowienia: dostawy

II.3) Informada o możliwo&j składania ofeft czę&e'owych

Zam wienie podzielone jest na części:

IAK

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wsąystkich części

Zamawiający zastzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących czĘśGi lub grup czę*:i:

Dopuszcza się składanie ofeft częściowych, tj. na jedną czqść lub na obie.

Maksymalna liczba Gzęści zam wienia, na kt rc może zostać udzielone zam wienie jednemu

wykonawcy:

2

II.4) tG tki opis pzedmiotu zam wienia (wielkość, akta, łodaj i ilo# do#aw, usłtlg lub rob t

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagałi ) a w przypadku partnerchra innoulacyjnego -

okleślenie zapotrzebowania na innowacyjny prcduIQ uslugę lub rcboĘ budowlane: Pzedmiotem

zam wienia jestzakup: częc 1:5 500 szt. koc w piknikowych i5 500 szt. torcb bawełnianych z jednostronnym

nadrukiem: Urąd Statystyczny w Warczawie wraz zlogo Uzędu na potzeby badania Budżety Gospodarstw

Domowych, część 2: L 200 komplet w: pi ro i dfugopis w sĄ1wnym etui imitującym sk rę i 1 200 sztuk toreb

bawełnianych zjednostronnym nadrukiem: Urąd StaĘstycmy w Wamawie wraz z1ogo Uzędu na potzeby

badania EU_sILc. czętr 1 Zam wienia dostawa W marcu 20L7 r. - L375 szt., dosawa W czerwcu 2017 r. - L375

szt., dostawa We wześniu 20L7 r. - L375 szt., dostawa W listopadzie 20t7 r. - L375 szt. eęść 2 Zam wienla

dostawa W marcu 20t7 r. - 1200 szt. Szczą łovry opis pzedmiotu zam wienia znajduje się w Rozdziale III SIWZ

II.5) Gł wny kod CPV: 39511000-7

Dodatkowe kody CPV:18936000-9, 30 192000-1

II.6) Całkorita waftość zam wienia (iezeli zamawiaj,'1cy podaje informacje o wartoki zam wienia):

Waftość bez VAT:

Waluta:

htĘllbzp.tzp.gry'd/out/Brołser.aspx?id=b50f167_91aez1c0sa92be8e1653532M&path=fr17o/o5c0?/o*nfl021o/o*D107_fr17.html 4t14
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(w przypdku unów En owych lub dąanla1qo qfunu ahlfiW - @cunl@wa akowib nabynalna

wab# W calrn ot(t!łe obowięywaria umowy ranowej lub dąania1qo syfuru ak]p,W)

lI.7)Czyprewidujesięudzieleniezam wier 'okt rydrmovuawalt.67ust. 1pkt6a7lubwalt.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) okles, w kt lym rcalizowane będzie zam wienie lub okles, na kt ly została zawafta umowa

ramowa lub okrcs, na kt ry został ustanowiony dynamiczny system zakup w:

data nczpoczęia: 2L l 03 l 20L7

data rozpoczęia: 2L l 03 l20L7

II.9) Informade dodatkowe:

SEKCJA III: INFORJUIACJE O CHAMKTERiZE PMWNYM, EKONOMICZNYMI

EINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI uDaAŁu w PosĘPowAl{Iu

III.1.1) Kompetende lub uprawnienia do prowadzenia olaeślonej działalnośrj zawodowej' o ile

wynika to z odębnych pzepis w

określenie warunk w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuada finansowa lub ekonomiczna

określenie warunk w: W ce|u wykazanla spełnienia warunku q1tuacji ekonomiczlej i finansowej zapewniającej

wykonanie zam wienia, dla: części 1: Wykonawca winien wykazać się wysokością posiadanych śrcdk w lub

zdoInością krcdytową w wysokości co najmniej 10 000 il. e*a 2: Wykonawca wlnien wykazać się

wysokością posiadanych środk w Iub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 10 000 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Holność techniczna lub zawodora

określenie warunk w: Zamawiający uzna' iż Wykonawca posiada zdoInoff techniczną lub zawodową, jeżeli

wykażą że wykonał należycie nie mniej niż jedną dostawę odpowiadającą swoim rcdzajem i wartością

pzedmiotowi zam wienia: Za odpowiedni rcdzaj dostawy dla Części 1 zam wienia Zamawiający uanaje

dostawę: koc w, naaut, kap lub tkanin dekoracyjnych. Za odpowiednlą waftość Zamawiający uznaje min. 20

000 zł. Za odpowiedni rcdzaj dostawy db aęfoi 2 zam wienia Zamawiający uznaje dostawę: aĘkuł w

biurowych lub piśmienniczych lub materiał w reklamowych bądź informacyjnych wykonanych na aĘkułach

blurowych lub piśmiennic4ych. Za odpowiednią wartość Zamawiający uznaje min. 5 000 ż.

http://bzp'tlzp'gov.pl/ouVBro,,vser.aspx?id=fu50f167_91a*4cba92b-e8e'!653532bĄł-pa+Jr=2c17o/c*a2o/o5c2!J171|2Ź1%*n1a7}017.html 914
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Zamawiający wymaga od wykonawc w wskazania W ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk os b wykonujących czynności prry ralizacji zam wienia wraz z informacją o

t<walifikacjach zawodowych lub doświadczeniu Ęch osob: nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDsTAuff UnTKLUCZENTA

III.2.1) Podstarry wykluczenia olaeślone w alt. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie alt. 24 ust. 5 ustawy

Pzp nie

III.3) urYKAz ośwrłoczEŃ sKilADANYcH PruzEz urYKoNAwcĘ W cELu wsTĘPNEGo

PoTWIERDZENIĄ żr nrr PoDLEGA oN tl'YlGuczENIU oM'z SPEŁ]{IA WARUNKI UDaAŁU w

PosTĘPowANIu oRAz SPEŁNIA KRYTERIA sELEKclI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunk w udziału w postępowaniu

tak

oświadczenie o spełnianiu kfieri w selekqji

nie

III.4) li'YKA'z ośwrnoczEŃ LUB DoKUMEltTow 
' 

SKŁADA]{YCH PRzFzurYKoNAwcĘ W
,

PosTĘPowANIU 1{A WEZWANIE zAMAunA'AcEGo w CELU PoTuIIERDZENIA oKoLIczNoscI' o

fr nVCn MOWA W ART. 25 UST. 1 PICT 3 USTAIiIY PZP=

1) Zaświadczenla właściwego naczelnika uzędu skarbowąo potwierdzającego, że Wykonawca nie zaląa z

opłacaniem podatk w, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące pŻed upływem terminu składania ofe

albo wniosk w o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu, lub innąo dokumentu potwiedzającego, że

Wykonawca zawarł porczumienie z właściwym organem podatkowym W sptttwle spłat Ęch należnośri wrazz

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w łczą lności uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rczbżenie na raty zaleglch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decĘi właściwąo

o]ganu' 2) aaświadczenia właściwej tercnowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznąlo albo innąo dokumentu potwierdzającąo, że Wykonawca nie

zaląa z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotną wystawionąo nie wczśniej niż 3

miesiące pzed upływem terminu składania ofeft albo wniosk w o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu,

Iub innęo dokumentu potwierdającąo, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym oĘanem W

sprawie spłat Ęch nateżności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczą lności uzyskał

paałvidziane prawem zwolnienią odroczenie lub rozłożenie na raĘ zaIegłych płatności lub wśraymanie w

całości wykonania decĘ! właśclwego organu, 3) Informacji banku lub sp łdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środk w finansowych lub zdolnoff kredytową

WykonawCY, W okrcsie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc paed upływem terminu składania ofe albo wniosk w

htt1tbzp.łzp.gov.puotluBro/vser.aspx?id=b50f167_91a+&0$a92be8e1653532b4&path=2017o/o5c02%5cn17021%*n107_n17.html 6t14
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o dopuszczenie do udŻału w postępowaniu' 4) Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku

śwladcze okresowych lub ciągłrych wnież wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat pzed upływem terminu

składania ofeft albo wniosk w o dopuszczenie do udŻału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

dŻałalności jest kr tszy - w tym okresią wrazz podaniem ich waftości, paedmlotu, dat wykonania i

podmiot W, na rznz K rych dostawy lub usługi zostałry wykonane, oraz załączeniem dowod w określających

czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub Ę wykonywane należycie, prry czym dowodami, o K rych

mowa, ę referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzer'z K rego dostawy lub usługi

był wykonywane, a W przypadku świadcze(l okresowych Iub ciągłch ę wykonywaną a jeżeIi z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charaKeze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać Ęch dokument w - oświadczenie

WykonawCY, W przypadku świadcze okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące pŻed

upływem terminu składania ofeft albo wniosk w o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu, 5) oświadczenie

Wykonawcy o przynaIeżności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złoŻyćwrazzoświadczeniem dokumenĘ

bądź informacje potwiedzającą że powiązania z innym wykonawcą nie prowadą do zakł cenia konkurencji

w postępowaniu.

III.5) urYKAz ośwrnoczEŃ LUB DoKUMENT W sKlŁADANYcH PRzEz wYKoNr\wcĘ w

PosĘPoWANIu NA WEZWA]{IE zAMAu'IA'AcEGo w GELU PoTWIERDZENIA oKoLIczNoścI, o

TTONVCN MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAI TY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARuNKow UDaAŁU w PoSĘPOWANIU:

W celu wykazania spełnienia warunku qrtuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zam wienia, dla części 1: Wykonawca winien wykazać się wysokością posiadanych środk w lub zdolnością

kredytową w wysokości co najmniej 10 000 zł. CŻęJć) 2: Wykonawca winien wykazać się wysokością

posiadanych środk w lub zdolnością kredytową W wysokości co najmniej 10 000 zł. Zamawiają cy uzna, iŻ

Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykażą że wykonał należycie nie mniej niż

jedną dostawę odpowiadającą sruoim rodzajem i waftością pzedmiotowi zam wienia: Za odpowiedni rodzaj

dostawy dla aęści 1 zam wienia Zamawiający uznaje dostawę: koc w, naaut, kap lub tkanin dekoracyjnych.

Za odpowiednią wartość Zamawiający uznaje min. 20 000 zł. Za odpowiedni rodzaj dostawy dh Części 2

zam wienia Zamawiający uznaje dostawę: artykuł w biurovuych lub piśmienniczych lub materiał w

reklamowych bądź informacyjnych wykonanych na aĘkułach biurowych lub piśmienniczych. Za odpowiednią

wartoff Zamawiający uznaje min. 5 000 zł.

III.5.2) W ZAKRESTE !(RYTERT W SELEKCII:

III.6) urYKA'z ośwrłoczEŃ LuB DoKUMENT W SKłIDANYCH PRzE'z l'l'YKoilltwcĘ w

PosTĘPoWANIu NA wEzwANIE zAMAu'IA'AcEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIczNoścI, o

http1lbzp.vp.gpv.puotlUBro'\,ser.aspx?id=fu50f167-91a+4c0$a92be8e1653532M&path=fr'l7o/o5cT2o/o*A17021o/o5cn107-?ofiłftnl 7t14
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TT NVCN MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Kopia atestu/świadectwa/ceffkatu potwierdzającego bezpiecze stwo użytkowania koca piknikowego od

Wykonawcy składającego ofertę na część 1 zam wienia.

III.7) INNE DOKUMET{TY NIE UTYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPrs

Iv.1.1) Tryb udzielenia zam wienia: pŻetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający ąda wnisienia wadium:

nie

Iv.1.3) Pzewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam wienia:

nie

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofeft w pctaci katalog w elektrcnicznych lub dolączenia do ofe

katalog w elektrcnicznydt:

nie

Dopuszcza się złożenie ofeft w postaci kataIog w eIektronicznych lub dołączenia do ofeft katalog w

eleKlonlcznych:

nie

Informacje dodatkowe:

Iv.1.5.) Wymaga się złoźenia oferĘ wariantowej:

nle

Dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej

nie

ZłoŻenie ofeĘ wariantowej dopuszcza się Ęlko z jednoczesnym złożeniem ofeĘ zasadniczej:

nie

Iv.1.6) Pzewidyrrana liczba wykonawo w, R rzy zostaną zaprcszeni do udzidu w pctępowaniu

(przetarg ognniczony, nqocjacje z ogłozenieą dblog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc w

Pzewidywana minimalna liczba wykonawc w

ht@ttbzp.tzp.go/.puouuBrąłrser'aspx?id=fu50f167_91ae4c0$a92be8e1653532M&path=fr17o/o*V2%*2o17021%o*E107_fr17.html 8114
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Makqymalna liczba wykonawc w

Kryteria selekcji wykonawc w:

ogłoszenie

IV.1.7) Informaqie na temat umowy ramowej lub dynamicznego rystemu zakup w:

Umowa ramowa będzie zawafta:

Ca1 pruewiduje się ograniczenie liczby uczestnik w umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zam wienie obejmuje ustanowienle dynamicznęo systemu zakup w:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznęo systemu zakup w dopuszcza się złożenie ofert w formie katalog w

eleKronicznych:

nie

Paewiduje slę pobranie ze złożonych katalog w eleKronicznych lnformacji potzebnych do spolądzenia ofeft

w ramach umowy ramowej/dynamicznego qystemu zakup w:

nie

IV,1,8) Aukci! elektroni(ata

Przewidziane iest praprcuradzenie aukcji elelrtroniątą (prz&łg ni@gldriany, pŃIg ogari@n,

nqofu}e z ogłoanian) nie

NaleĘ wskazać dqnenv ktĘdr wartoś<i będą przedmiohm aukĘii l.lcruniend!

Prffildu'e się oglanle nIa co do pEedfiwionydl war'bśd' wynilqiąG z oplsu pladmloHl

zanrlfllenla!

nie

Należy pod#, ktr'rc infornracje aśaną udo*pnione wykonawcom w trakie aukcji elelGoniczlej oraz jaki

będzie termin ich udośĘpnienia:

Infomacje dotycące pruebiegu aukcji deldoniczlej:

Jakl Jest prEuridziany spos b pośępowania W toku aukcji elektronlcmej i }'kie b{ą warunk|, na }tkich

wykonawcy bsą mogli licytowac (minimalne w}'sokości postąpien):

Informacje dotyczące wykor.ystywanego sprzętu deKroniczrego. oałliąa i specYfikacji techniczlych w zakrcsie

hlb/bzp.lzp.go/.puout/Browssr.6p(łd=hsofl67_91aF4cogag2be8el653532b4&p6tF2017yow/o*n17i21%*.291tl-2017'lttnl 9114



21.t2.n17 o$oszenie

połącze :

Wymagania dotyczące rcjestracji i idenffikacji wykonawc w w aukcji eIeKronicznej:

Informacje o liczbie etap w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etaPu

Czy wykonawcy, K rzy nie złożyli nowych postąpie , zostaną zakwalifikowani do następnąo etapu: nie

Warunki zamknięia aukcji eleKronicznej:

rv.2) !(RYTERTA OCEI{Y OFERT

IV.2.1) I(yte a ooeny ofeft:

1V.2.2) l(fieria

Kryteia Znaczenie

Cena

Estetyka i funkcjonaIność 30

Parametry użytkowe 10

fV.2.3) Zastosouranie prcedury, o kt rcj mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (pzetarg

nieograniczony)

tak

Iv.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konlrurcncyjny' pa nerstrrro innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoeeniem

Minimalne wymagania, K re muszą spełniać wsrystkie ofeĘ:

Pzewidziane jest za*rzeżenie prawa do udzielenla zam wienia na podstawie ofeft wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nle

Pzewidziany jest podział nąocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofeft: nle

Należy podać informacje na temat etap w nęocjacji (w tym liczbę etap w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurcncyjnego

ł.fttp]tbzp.tzp.go/.pl/ouutsrorser.aspx?id=fu50f167_91ae4c0$a92be8e1653532M&path=fr17o/obt2%*n17021%*n1o7 2017.lfi|1|
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opis potaeb ! wymaga zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tąo opisu:

Informacja o wysokości nagr d dla wykonawc w, K rzy podczas dialogu konkurencyjnego paedstawiIi

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofeą jeżeti zamawiający pzewiduje nagrody:

Wstępny harmonog ram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiąa : nie

Naleł podać informacje na temat etap w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat paftnetstrna innowacyinego

ElemenĘ opisu pzedmiotu zam wienia definiujące minimalne wymagania, K rym muszą odpowladać wsąystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu Iiczby ofert podIegających nąocjacjrrm popzez zastosowanie

kryteri w oceny ofeft wskazanych w specyfikacjl istotnych warunk w zam wlenia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektrcn iczna

Adres strony intemetowej, na K Ę będzie prowadzona licytacja eleKroniczna:

Adres strony lntemetowej, na K rej jest dostępny opis plzedmiotu zam wienia w licytacji eleKrcnicznej:

Wymagania doĘczące Ęestracji i idenĘffikacji wykonawc w w licytacji eleKronicznej, w Ęm wymagania

tech n iczn e urądzeli i nformaĘcmych :

Sposob postępowania w toku licytacji eleKronicznej, W tym określenie minimalnych wysokości postąpie :

Informacje o liczbie etap w licytacji eleKronicznej i czasie ich trwania:

Li cytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etaPu

Wykonawcy, K rzy nie złołli nowych postąpie , zostaną zakwa|ifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji eleKronicznej:

http//bzp.r.zp.go/.puouuBrołlser.aspx?id=fu50f167_91a+4c0sa92be8e1653532M&path=2017o/o5c02%o*fr17021o/o*n107_n17.ltfi1l
11t14



21.o2.n17 ogłoszenie

Termin i waru nki zamknięia llcytacji eleKronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, K re zostaną wpnrwadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zam wienia

publicznąo, albo og lne warunki umowy, albo wz r umowy:

Wymagan ia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania u mowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOUTY

Pzewiduje się istotne zmiany pctanorieri zawa ej umory w stosunku do t' 
'*:i 

oferĘ, na

podstawie kt rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charaKer zmian oraz Warunki wprowadzenia zmian:

Zakaanje się zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do trefoi ofeĘ, na podstawie kt Ę dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) konieczność zmiany

Umowy spowodowana jest okolicznościami, K rych Zamawiający, daałarąc z należyĘ starannością, nie m gł

paoruidzieć, 2) Wykonawcę, K rcmu Zamawiający udzielił zam wienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku

poĘczenia, podziału, paekształcenia, upadłości, restruKuryacji Iub nabycia doĘchczasowego Wykonawcy lub

jego paedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodą wobec

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągato za sobą innych istotnych zmian umowy' 3) w wyniku pzejęia

przeZamawiającego zobowiąza Wykonawcy względem jego podwykonawc w, 4) zmiany, nie ę istotne w

rczumieniu aft. 144 ust. le p.z.P.

rv.6) r NFoRMACI E ADM TNTSTRACYJ NE

Iv.6.1) Spos b udostępniania informadi o charaktene poufnym (jeżeti dotycry):

śrcołi słuĘe ochrcnie informadi o charakteze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofeft lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w pctępowaniu:

Data: 02103120L7, godzina: 10:30,

Skr cenie terminu składania wnlosk w, ze względu na pilną potaebę udzielenia zam wienia (paetary

n ieog ran ic zony, p lzffi tg og ran iczo ny, n ąocjacje z ogłoszen iem) :

nie

Wskazać powody:

fttpttbzp.tzp.go/.pl/OuUBro^/ser.aspx?id=b50f167-91a*4c0$a92be8e1653532MEpath=2017o/o5c0?/o5cT17o21o/o5cn107-2017.llfll 12t14
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Język lub języki, w jakich mogą być spolądzane ofeĘ Iub wnioski o dopuszczenie do udŻału w postępowaniu

> Język polski

Iv.6.3) Termin aviązania ofeftą: okres w dniach: 30 (od ostatecznęo terminu składania ofelt)

Iv.6.4) Pzewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zam wienia, w przypadku

nieplzyznania środk w pochodących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającydt ałrctowi

śrcdk w z pomocy udzielonej przez pa stvla członkowskie Eurcpeiskiego Potozumienia o WoInym

Handlu (EFTA)' kt rc miał bvć pnp-znaczone na sfinansowanie całości lub części zam wienia: nie

Iv.6.5) Pzewiduje się uniewaźnienie pctępowania o udzielenie zam wienia, jeżeli śrcdki słuĘae

sfinansowaniu zam wie na badania naukowe lub prae rczrrojowe, kt re zamawiający zamierzał

pnzqznacZ!ć na sfinansowanie całoł:i lub części zam wienia, nie został mu przyznane nie

Iv.6.6) Informaqie dodatkowe:

Część nn 1 Naara: Dostawa koc w piknikowych i toreb bawełnianych na potzeby badania Budżety Gospodarstw

Domowych

1) l11 tki opis pzedmiotu zam wienia (wietkość, akru, rodaj i ilo# dostaw, usłtlg lub rob t budowlanych

tub okreśtenie zapotrzńowania i łvymagati) a w prŻYpadku paftnenstura innowacyjnego _ okrcślenie

lapolrznboulania na innowacyjny prcdukt, usługę lub rcboty budowlane:Dostawa 5 500 szt. koc w

piknikowych i 5 5oo szt. toreb bawełnianych zjednostrcnnym nadrukiem: Urąd Statystyczny w Warczawie wraz z

logo Uaędu na potaeby badanla BudżeĘ Gospodarstw Domowych,

2) Wsp lny Słownik Zam wie (CPV): 39511000-7, 18936000

3) wa ość czą ci zam wienia (ieżeli zamawiający podaje informade o wa ą'd- zam wienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas tłwania lub termin wykonania: data rczpoczęia: 2Il03l20L7

5) ltryteria ooeny ofe :

Kryteia Znaczenie

Cena 60

Estetyka i funkcjonalność 30

Parametry ufikowe 10

6) TNFORMACIE DODATKOWE:

hĘ://bzp.uzp.go/.pl/ol't/Broi\'ser.aspx?id=fu50f167-91a+4c0$a92Fe8e1653532M&path=2017o/o5c02%*2f17021%*n107-n17.hrnl 13t14
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część, nrz 2 Nama: Dostawa komplet w: pi rc i dfugopis i toreb bawełnianych na potzeby badania EU-sILc

1) l{n tki opis pzedmiotu zam wienia (widko#, zakt6, rodzaj i ilo# dostaw, usłtlg lub tob t budowlanych

Iub ok tenie zapotrzebowania i wynagari) a w prŻYpadku pa nerctula innoracyjnego - określenie

łapdtrzsborania na innołacyjny prcdukt' usługę lub rcboty budorlane:Dostawa 1 200 komplet w:

pi rc i dfugopis w sĄ1wnym etui lmitującym sk rę i 1 200 sztuk toreb bawełrrianych zjednostrcnnym nadrukiem:

Uząd Statystyczny w Warczawie wraz z logo Uzędu na potzeby badania EU-sLc.

2) Wsp lny Słornik Zam wie (CPv): 30192000-1, 189360004

3) Wa ość czĘśo' zan wienia fieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zam rienia):

Waftość bez VAT:

Waluta:

4) Czas tlwania lub termin wykonania: data rozpoczęia: ?Il03|20I7

5) lGyteria ooeny ofeft:

Kryteia Znaczenie

C.ena

EsteĘka i funkcjrcnalność 30

Parametry użytkowe 10

6) TNFORMACIE DODATKOWE:

htĘ://bzp.r.zp.go/.pl/otlttsroJvser.aspx?id=fu50f167_9'1ae4c0$a92be8e1653532M&path=2017o/o5c02o/o5cb17021%o*n107-n17.ltfill 14t14


