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wtr3zrwr: Dort w. rrtykuł w m potr'eby brdrDb Budźcty GotpodlBtw Domowych l batlula EU-SILC
oGŁoszENIE o UI'ZIELENIU ZAMoWIEIYIA -

zsmierzczrni o8lorze!i|| obowiązłowe.
ogloszeDtc dołczy| zam wi.'li! publicznogo
Zam wlcnto dotyczy proJektu lub progrrm! wlp Uh.nrowrDrgo zc arodk w UDfl Elrop J.kicj

nie
Nazwr proj ku lub progr.Eu

Zlm wlenis bylo prredmiotom oglorzenh w BlulotyDte Zrm wte Publtcznych: trk
Ńmer ogłoszeuia: 29107-2017

oglorżelie o zmi ie o8lotz Dir zortdo 
'|nlerzczono 

w Biuletyd. zam wtc Publlcznych: nię

SEKCIA I: ZAMAWLĄ.IĄCY

Portępo!f,alie zortrlo przeptowrdzonę przcz crltrdncgo zlmlwlrjłccgo
oie

Poltępowrnic zort lo prreprow.dzolc pulz podmiot, lt rcmu zrmlwiljłcy powierzyl,bowterryn przcprowrdzcDlo po'Ępowuir
nie

Portępowade zortalo pĘŁprowrdzone wql lntc pr'c'''m.wl lłcych
nie

PorĘpowrlic zortrlo przeprowrdzolc w.p l'l ż zamlwtdłcyEt z lDtrych p. .tw czlotrLo'tLich U t EuropcJ'Liej
nie

w prryprdlo przeprowllŁmtr po.Ępow.nt! w'p lDtc z zrDrwt jłłYmi z irnych p. 
'tw 

czloDlowLich UDi Europcjr*le' - D.JącG
ztlt{rowrllc kr&Jowc pnwo zstn wie publiczlychll
InformrcJo dod.tkowe:
I. 1) NAzwA I ADRES3 Utząd statystycztry w Warszawią kajowy numet idenĘfrkacyjuy 33152,00000' ul. ul. l si rplia 2l' 02134 w8rszlwą
pa stwo Polską voj. mazowi ckią EL 22 4g 23 26' fak822 u6 78 33, ę-fr^lfr-wittowgka3@8t8tgov'pl
Adrcs stroly irltEmetow j (URL): hĘ://ViElsz.w&st8Lgov.pyzaEowi Di&publica -us/
I. 2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEGo3

A&BinisEBcia rzadows tet Dowa
13) wsP LNil UdaEI/J\:IE zAM W'tr;NIA 0c4a doucł)|

Porlział obowiązk w międry zanawiającymi w pr4padtu wrp lnego udziolania z rn wi Ntą w tym w przypadku wsp lnęeo pfzeFowadzrnia
postłpoi8niq z za$awi8jąp}łmi z innych pa stw cźolkowgkich Unii EuropejsLiej (ieźpli ?'rn wi oi zo6t8ło udzielole prż z tłżdcgo z
zuuawiajłcych indywidu8bie infomucja w 8 tcji I j st podqwans przcz k żd.go zz^frłvłuwch.jcżcli z8t! wi rde zo8t8ło udzieloue w imieiriu
illtzłczpzołlłych zan8wisjących w s kcji I Dal ży w8kazać kify z mawiająrych zowarł uoowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM wlTI\IrA

tr.l) N&w. n.d.n zaD wicllupz 'z.l wlrjłccgol
Do'taw8 attykuł w n4 potrr.by bad.lia Budźćty GoĘod6lstw DoBowych i badanie Eu-sII,c

N!'E.Qr rcIereacyrnv qcż'Ii doqąrŻ
wAw-FA.271.12017

tr2) Ro&aJ z.m wtertr;
Dostawy

tr3) Kr tH opb przcdDtotu z.m wlotlr &adłoś4 l'bcs,lo.lą rlrość dLrlar,,/lr'hrg lt lob t bab*l'rrrch fob oMbie up*zcbowaab t
łymaga ) lłł ptzyprdku prrhentwr lDrowrcyJncgo - ohcśhtric z.potrzebowulr D. tlnowrcyJDy prodEĘ url!8ę lub mboty budowhDc:

Przedmiotem zam wieniaj st zahrp: część l: 5 500 szL kocow pikEikowycb i 5 500 szt. lorcb b8w hialtych ns potrzeby badatria Budżety
Gospod8rstw DomowycĘ cz6ć 2: l 2o0 koEplęt w: pi m i długopis w sztyvmym etui inifuj{cyn skĘ i 1 200 szbtk tor b b.wc,bi8trych z
jedlostrontryE lsdruld E: .Urząd strtj6tycay w \łarszawie ' wraz z logo Urzędu ns potrzeby badali. EUśILC. cĘść l zalo wiąda dośtsw. w
narąl20l1 r. - 1315 s . dostrwB w cz.'twcu 2017 r. _ 1375 8zt.' dogtoYi8 we wrzdoiu 2017 r. _ 1375 szt., dost w! w listopadzie m17 r' _ 1375
szt. Cąść 2 Żam wienia dostawa w E'tcu _ 1200 szt

tr.4) Inform.cjr o częaclrch zrE wieril|
zoE łlelle poddelonc J st trr czdci:

Tak

tr.5) Gł wny Kod CPV: 395 l 1000-7
Dodatkowc ko<ly CPV: 18936000-9, 3019200G.1

SEKCJA m: PR(rcEDURA

m.1) TRYB I'DZIELENIA ZAMÓWIENIA
kzetatg ni ograliczory

m.D Oglotzenl dotyczy zrko czenir dynenicnego ryttemu zrlup w
m3) IDformrcle dodrttowei

SEKCJA IV: I'DZIFT.FNIE ZAM WIENIA

CztŚĆNR:1

Postępowaniel częś zostało unieważnione tak
Nalezy podać podstawę i przycrynę unieważrienia posĘpowania:
Postępowanie uniewazniono na podstawie art.93 ust. 1 p. l ustawy
Pzp, poniewłżnte wpłynęła żadna oferta

fi ]e:///C :fu sers^^/itko,vskam 3Dolrłnloads/s0sg&201 7'htm l

NAZWA: Dostawa koc w piknikowych i toreb bawełnianych na pobzeby
badania Budżety Gospodarstw Domowych

1t3
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Iv.r) DATA I'DZIELEI{IA złuÓwremł:
IvJ crłkowitr w.rtoać zlm wtcltr

wrrtoćć bez vAT
Wrlut!

IV3) INT'ORMAC'E O OFERTACH
Llczbr obzyE.Dych ofort
w tym
Liczba otrzym.nych ofcrt od m.vch t arcdDtch Prz d'tębioritw:
Ltczb. otrzyE uych of.rt od wytonrwc w z lrrych pr ttw czlonkow.kich Unii EuropcrtbcJ:
Liczbr otzyE'uych ofo od wylonlwo w z p. 

'tw 
ltebędł.łch czlorlrmi UDii Europcj*iej!

liczbr ofert otr'yEanych dmgł clckEollcznł:

rv.,4) LICZBA ODRZUCOITYCE OrERn
wo NAzwA r ADR.ES wYKoNAwcr' KTÓnnuu rmznr,orro ZAM WEMA

z8m wienie zostąło udzicloae wykomwcom wsp lnie ubiegsjącym się o udziel!'tic:
nie
,,,,,haj/woj.
wykotlan/ca je8t DĄE/śtEdnim p'ze<1siębiorc4: nie
Wykouawcapochodzi z imego pa stf,'8 człoakowskiego Unii Europęiskiej: aic
Sh t lit rowy nrzwy pa stwa:
Wykonawca pochorlzi z iD'ego pa rtws Die Ęd4cego członkie Utrii Euopejskioj: Die
SMt lit rowy lazwy psl stwa:

rv.o NroR}.rAÓA o Ćłrln wYBRANEJ oFERTY/ wARTośct ZAwARTEJ l;lvrowY oRAz o oFERTAcE z NAJNŹszĄ I
NAJsYższĄ cENĄ/KoszTEM

ccnr wybrruej ofcrty/w.rto ć unowy
ofcrt z !.j źrzl ceną/kolztcm
> ofcrt z nr'wybą renł&otzt D
Walutr:

W.7) Irformrcjc nr teErt podwykoLrwrtw.
Wyko!.wc. przcwtduJc powierzcnle wykoD.lir cr4aci zrm wlertr trpdwykonrwcy/podwytoDrwcom
w.rtość lub ploceltow. cĘść z.m wt DĘ jrll zolt nie powleĘoD. podwykotrrwry lub podwykonrwc'mr
Iv.8) lnformtcje dodrtlowel

CzĘŚĆ NR:2

Postępowanie/ część zostało unieważnione tak
Należy poda podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie uniewłżniono z uwagi na brzmienie art. 93 ust. l p. 4 orazP.7 w powipaniu z art.89 ust. 2 ustawy Prawo
zarr wieri publicarych. W postępowaniu na cąść 2 wpĘnęły dwie oferty. W pierwszej ofercie złożono dwie r żne
pr bki ftomplet w: pi ro i dfugopis), kt re podlegają ocenie _ co jest niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunk w
Zam wienia. W prąpadku drugiej oferty cenaprzewyższa kwotę' kt rązamawiający zarrierzałprzeznacTyćna
sfinansowanie zam wienia
Iv.l) DATA uDaIE]LFjNIA ZAMÓWIENIA:
fV.2 Całkowita wartoś zam wienia

}Vartoś bez VAT
Waluta

rv.3) TNFoRMACJE O OFERTACH
Liczb a otrzymanych ofert
w tym
Liczbaotrzymanych ofert od maĘch i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc w z innych par stw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc w z pa stw niebędących czlonkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

N.4) LTCZBA ODRZUCOTIYCH OFERT:
w.9 xłzwł I ADRES wYKoNAwcY, KTÓREMU tJDzIELoNo złłrÓwrBxrł

Zam wienie zostało udzielone wykonawcom wsp lnie ubiegającyrr się o udzielenie:
nie
, r,, r lraj/woj.
Wykonawca j est mĄrm/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
SL! t litorowy aazwy pa stwa:
lYykonawoa pochodzi z inacgo par otwa nio Ędącego cźookięm Unii Euopejskięi: nic
Sk! t lit rowy nazwy pa stwa:

Iv.o INI.oRMAcIA o drrn wYrnłrr'r oIERTY/ wAKIoŚcI ZAwARTEI t'MowY oRAz o oIERTACE z NAJNIżsZĄ I
NAJwYższĄ cENĄKoszTEM

cem wybr.Dcj ol rtyy'w.rtoać umowy
of rtr z mlnl'!z| celł/Losztcm
> ofert z nrjwy'rzł c n4Ąo8ztcn
Wsluts:

W.7) Informrcje !. tcD.t podwylonrwltwr
wykonrwcl ptzewldqio powlelzcde wykoD.nir częacl z.B wl.lir podwykon vcf,/podwykoDwcom

fi ls:///C:russsiLvitko.vskam&Do tnload505&2017.fth1

NAZWA: Dostawa
komplet w: pi ro i
długopis i toreb
bawełnianych na
potrzeby badania EU-
sLc
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w.łtoćć lub proccntow. część 
'rnówie!Ę 

j.kr mat trio powletzon. podwykonrwcy lub podwykonrwc{E:
IV.E)I orBrcjcdod.tkowe:

Iv.9) Uuł,sADnmNIE UrD2nELEI\II./ł z[uówlDllt'^ w IIIYBE NEGocJAcn BEz ocŁoszENb- zAMówIEt\ A z wol,l\ r
REKI ALBo ZAPrIAI\IIA o cENĘ

W.9.1) Podrt rr nrrrnr
PośĘDowanie prowadzonejest w trvbic lr podst wic eń u5t wy PzD.

ry.oł} Uzrrrdnl.nli vyboru trybu
Należv mdać uzs8dnienie fsktyczne i nrawne wvboru Ębu oraz wviaśnić. dlacze8o udzi.lenie zamó\ icdsjeśt zgodne z przeoisrmi.

z nowodu b?aku a]ń.wności zostrni€sz wvlogowsnv za ś€hmd. Klikńii hr abv óozortać ne Śtmnie_.

UrŻąd st tystycr.n:i/ w
Warszawie
adelsidls
strona główn6 BzP szanÓwni P'ńŚtwo_
Moje oglo6?ć!i. UDŹejńie infofiĘłiehy. źr Pa'lriw^ ogloŚzenie Drzcsłgne w dniu 20l?4!-24 zośtało oDublikomnc w Riuletynie
Nowe zeFówień Publiczqych w dniu 2017-03_24 ( m€r ogłośze"ia 50598-2011.

Przłg|ądaj wszelkie uw'gi i tomćntarże w slrewie nublit'cii o8łoszeń Dlodimy Liffować ns bitletvDą'@uzD_8ov.Dl

oglorrćDtt BzP Urz{d zgmówień hńliczĄvch_

;ffiffi timłł ]E**ń;ł.egd]
zmień ha8ło

Wyloguj

Coovrioht @ 2010 Urzad Zam wie Publicmvch

fi le:///C :/Users^ /itko^/skam 3Dołnloads/5059&201 7.htm l a3


