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Warszawa: Dostawa artykuł w na potnzeby badania BudżeĘ Gospodarstlnt
Domourych

oGŁoszENIE o uDzIELENIu zAMowIENIA
Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.
ogłoszenie dotyczy: zam wienia publicznego
Zam wienie dotycz1y prciektu lub prognamu
nie

_

wsp łfinansowanego ze śrcdkw Unii Eurcpejskiej

Naałd prcjektu lub prcgramu
Zam wienie było pzedmiotem ogłoszenia w BiuleĘnie Zam
Nu

mer ogłoszen ia : 36427 -20t7

wie

Publicznydr: tak

Ęłoszenie o zmianie ogłoszenia zctało zamieszczone w Biuletynie Zam wieli Publicznycłr:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIA!ĄGY
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Postępowanie zostało plzePtutadane Przrłz podmioĘ kt ,remu zamawiający powierzlłlpcwieruryli
nzep rcwadzen ie postęporan ia
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nie
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zstało pr.eplutadzone wsp lnie z zamawiaiącymi z innydr pa stw czł'onkovskidt

nle

nruad zone
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ie prrul zamawiającydl

Unii Eurcpejskiej
nie

W praypadku pzeprcwadzania postęporania wsp lnie z zamawiającymi z innydr pa sttł
członkowskic|r Unii Eurcpejskiej - mająe zastosotłlanie krajore pnwo zam rie publicznydt::
Informade dodatkowe:
I. 1) l{Azli'A I ADRES: Urąd Statystyczny w Warvawie, krairwy numer idenffikacyjny 33152400000, uI. u!.
1 Sierpnia 2L, 02134 Warczawa, pa stwo Polska, woj. mazowieckie, tel.22 464 23 26, fa?s22 846 78 33, e
mai ! m.witkowska3@stat. gov. pl
Adres strony intemetowej (URL): http://warszawa.stat.gov.pl/zamowieniapubliczneus/

I. 2) RoDzA' ZAMAWIA!ĄGEGo:
Ad min i$racja lądowa terenowa
I'3) wsPolnE UDżELANIE zAMorYrenrł ftebli dotyey}
Podział obowiązk w mi$zy zamawiającyml w przypadku wsp lnego udzielania zam wienia, w tym w
przypadku wsp lnąo p]zeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych pa srru członkowskich Unii

Europejskiej fieżeli zam wienie zostało udzielone przaz każdego z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana prze każdąo z zamawiających, jeżeli zam wienie zostało udzielone w imieniu i na
rzer,z pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać K ry z zamawiających zawarł umowę):

II.1) Nazłva nadana zam mrieniu pzez zamawiająoego:

Dostawa artykuł w na potzeby badania Budżety Gospodarstw Domowych

Numer rcfercncyjny (jeźeli ddyey}
WAW-FA.27L.2.20t7

II.2) Rodzaj zam uvienia:
Dostavuy

II.3) lG tki opis pzedmiotu zanriowienia (wietkość, zalcu, tdzaj i ildśćdntaw ushrg lub l
budowlanydt lub olteśIeniezapobzebowania i wymga ) a w praypadłu partnestra
innowacyjnego _ okruślenie zapotzebowania na innowacyjny prcdulQ usługę lub rcboty
budowlane:
Pzedmlotem zam wienia jest zakup 5 500 szt. koc w plknikowych i 5 500 szt. toreb baweftrianych na
potzeby badania BudżeĘ Gospodarstw Domowych
II.4) Infomacja o częśdadt zam uvienia:
Zam:orienie podzielone jest na części:

tt

Nie

II.5) Gł wny Kod CPV: 39511000-7
Dodatkowe kody CPV: 18936000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
httpttbzp.l.zp'gov.pl/ouUBro^/ser.aspx?id=5&348b1*Wł4#ab5c_83gt3d16ce9f&path=ffi17o/ob03o/o&fr17o3Bo/o5c49687

2017.hrnl

1t2
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ogłoszenie

III.1) TRYB uDZELENIA zAM wrenrł

Pzetarg n ieog raniczony
III. 2 ) ogłoszen i e d otyczy zakorlczen ia dynamiczneg o svstemu zaku

III.3) Informaqie dodatkowe:

Zastosowana została procdura

odw

pw

cona, zgodnie z art.24aa ustawy Prawo zam

wie

publicznych

Postępowan ie/częśćzostało u n ieważn ione n ie
Należy podać podstawę i prryczynę unieważnienia postępowanla:

Iv.l)

DATA UDZIELENIA ZAMOUnrnrn= 23N3l2Ot7

Iv.2 Całkorita wa ośćzam wienia
Wartośćbez VAT199980. 00
WalutaPLN

rv.3) INFORMACIE O OFERTACH
Liczba otrłymanych ofert3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małydl i śrcdnidtpzedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofe od wykonawo w z innydr par stul członkowskidt Unii Eurcpejskej:
Liczba otrzymanyc ofeft od wykonawo w z paristul niebędącydt członkami Unii
Eurcpejskiej:
liczba ofeft otrzrymanycilt d'ogą elektlonieną:

rv.4) LrczBA oDru4rcoNYcH OFERT:

rv.si

NAZI tA r ADRES ttltYKONl\WCy, rcrOneUU UDZIETONO

ZAM WTENIA

Zam wienie zostało udzielone wykonawcom wsp lnie ubiegającym $ę o udŻelenie:
nie

Media Check Point Sp. z o.o., r.kepisty@mediacheckpoint.pl, ul. Mi{ayborcka 118/68'
Warczawa, kraj/woj. mazowieckie
Wyko nawca jest małym/średn m pzedsięb io rcą : tak
Wykonawca pochodzi z innąo pa stwa członkowskiego Unii Eurcpejskiej: nie
Skr t litercwy naa /y pa stwa:
Wykonawca pochodŻ z innego pa stwa nie b$ącego członkiem Unii Eurcpejskiej: nie
Sk t litercwy naa /y pa stwa:

04ą4I,

i

Iv.6) INFoRMAclA o CENIE urYBRANEl oFERw/ wARToścr złwnRTEl uMoWY oRA'z o
oFERTACH z NA'N';żs'7ĄI NA'wrższĄ cENĄ/KoszrEM
Cena wybranej oferty/waftośćumowy 245975.40
Ofelta z najniżsą oeną/kcztem 24597 5.40
> ofefta z najrryżsą eną/kosztem269923.52
Waluta: PLN
IV.7) Infomade na temat podwykonawstrnra
Wykonawoa przewid uje powiezen ie wykonan ia częśdzam wien ia
pod wykon awcy/ pod wykonawoom
Ylla ośćlub prccentowa ąć zam'orienia' jaka zostanie poriezona podwykonawcy lub
podwykonawoom:
IV.8) Inforrnade dodatkore:

,

fV.9. 1) Podstawa pr:awna

Postepowanie prowadzone jest w

trybie na oodstawie aft.

ustawv Pzo.

IV.9.2) Uzasadnienia uryboru trybu

Należv oodać uzasadnienie fakWczne i orawne wvboru trvbu oraz wviaśnić'dlaczeoo udzieIenie

zam wienia jest zoodne z paeoisami.

http//bzp'rzp.gpv'pl/ouUBro/Vser.aspx?id=50348b1+W*Ą

+ab5c_8393d16ce9f&path=fr17o/o5c'03o/osjfr17cF,?3%os'Aw7-p17.html

?J2

