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ocŁoszENlE

dotyczy:

zaproszenia do składania ofert W postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot,

o ktÓrych mowa W art.4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia2oo4 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Oz. U.22019 r. poz.1843 - datej Pzp)

w procedurze odwróconej (art. 24aa ust. 1 Pzp),

na dostawę artykułów promocyjnych i reklamovurych na potrzeby badania

,,Budżety gospodarstw domovur7ch'', ,,Europejskie badanie zdrowia'' oraz bieżące potrzeby Urzędu

Zatwierdzam
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Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie 

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 

e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl 

adres strony: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ 

faks: +48 22 846 78 33 

zaprasza 

do składania ofert na: na dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby badań:  
„Budżety gospodarstw domowych", „Europejskie badanie zdrowia” oraz bieżące potrzeby Urzędu. 
 

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, dotyczy osób fizycznych, od których dane osobowe Zamawiający bezpośrednio pozyskał 
w szczególności: 

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w informacji z KRK), 

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie; 

2. w toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres: IOD Urząd 
Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, e-mail: iod_uswaw@stat.gov.pl; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert; 

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 
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- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy; 

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9. Wykonawcy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie dotyczy dostawy artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby badań: „Budżety 
gospodarstw domowych", „Europejskie badanie zdrowia” oraz bieżące potrzeby Urzędu. 

Kod CPV: 

1. CPV - 22462000-6 materiały reklamowe 
2. CPV - 30192000-1 wyroby biurowe 
3. CPV - 30199792-8 kalendarze 
4. CPV - 39294100-0 materiały informacyjne i promocyjne. 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego artykułów 
promocyjnych i reklamowych na potrzeby badań: „Budżety gospodarstw domowych", 
„Europejskie badanie zdrowia” oraz bieżące potrzeby Urzędu, wg specyfikacji określonej w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia. 

2. Dostawa będzie zrealizowana do magazynu, znajdującego się na parterze siedziby Urzędu 
Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, w godzinach pomiędzy 800 a 1400.  

IV. WYMAGANE ŚWIADECTWA I ATESTY 

Zamawiający nie wymaga świadectw i atestów. 

V. GWARANCJE 

Wymagany okres gwarancyjny nie może być krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia dostarczenia 
zamówionego asortymentu.  

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie będzie zrealizowane do dnia 6 grudnia 2019 r. 

2. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia jest integralną częścią dokumentacji 
postępowania i postanowienia w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

VII. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
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wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

VIII. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

IX. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej.  

X. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W P. IX.2. 

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, niezbędne do 
wykonywania przedmiotowego zamówienia, jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie mniej niż 
dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za 
odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uznaje dostawę różnych materiałów promocyjnych. Za 
odpowiednią wartość dostawy, Zamawiający uznaje każdą dostawę o wartości min. 5 000 zł 
brutto. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanego warunku na 
podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty 
(Załącznik Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
zostanie dokonana metodą: spełnia (wartość logiczna 1) - nie spełnia (wartość logiczna 0). 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności 
technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 
jego z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania jemu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 p. 13-22 Pzp. 

6. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w p. VII.3 nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w p. IX.2. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

8. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj. przy 
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ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b p. 3 Pzp, Zamawiający będzie brał 
pod uwagę ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 

9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów. 

XI. WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:  

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia. 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1468, 1495), 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997  r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe, 

d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 p. 13 Pzp. 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub który 
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
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o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 628, 1214). 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne. 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 
1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY NASTĘPUJE: 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. a-c i p. 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa 
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. a-c Pzp, 
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. 

2. W przypadkach, o których mowa: 

1) w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. d i p. 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. d Pzp,  

2) w art. 24 ust. 1 p. 15 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 

3) w art. 24 ust. 1 p. 18 i 20 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia, 

4) w art. 24 ust. 1 p. 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) w art. 24 ust. 1 p. 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p. 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
art. 24 ust. 8 Pzp. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p. 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 p. 23 Pzp (Załącznik 
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Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

XIII. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

1. Wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia) wraz ze zdjęciami 
/grafikami wymienionych artykułów (Logo nie jest na nich wymagane) w celu sprawdzenia, czy 
oferta jest zgodna z Ogłoszeniem. 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania zdolności technicznych lub zawodowych - wykaz 
dostaw (Załącznik Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia). Załącznik Nr 5 dostarcza się na wezwanie 
Zamawiającego, lecz jeśli Wykonawca dostarczy ten dokument wraz z Formularzem Oferty nie 
będzie wzywany do jego dostarczenia. 

3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia). 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w p. IX powołuje się na 
zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach. (Załącznik 
Nr 5 i 6 do niniejszego Ogłoszenia).  

5. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 

6. Oświadczenie z wykazem, co najmniej dwóch dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia 
o wartości 5 000 zł brutto każda wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli 
Wykonawca wskazując dostawy, o których mowa powyżej, przywołuje dostawę z montażem lub 
dostawy z montażem wykonywane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku dostarczania 
referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. 

Za dostawy tożsame z przedmiotem zamówienia uznaje się dostawę przygotowanych przez 
wykonawcę materiałów informacyjnych lub reklamowych. 

Wykonawca Załącznik Nr 5 dostarcza się na wezwanie Zamawiającego, lecz może ten dokument 
dołączyć do Formularza Oferty, a wtedy nie będzie wzywany do jego dostarczenia. 

7. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj.: w celu 
oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b p. 3 Pzp, Zamawiający będzie brał 
pod uwagę łączne kwalifikacje i doświadczenie. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp, że jeżeli będzie to niezbędne 
do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, to może 
na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
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udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, 
Zamawiający wezwie go do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

10. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 
nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 233 § 1 k.k.).  

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, 
1579, 1920, z 2018 r. poz. 1603, 1649) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej. 

3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, 
tj. na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie. 

XV. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OGŁOSZENIA 

1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający 
udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania, o którym 
mowa w p. XV.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w p. XV.1. 

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są: 

1) Remigiusz Rutkowski, 

2) Jerzy Lach. 

XVI. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W OGŁOSZENIU 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na Ogłoszenie.  

2. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej: 
http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/. 



9 
 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie 
prawa i zobowiązania (Wykonawcy i Zamawiającego) będą podlegały nowym terminom. 
Informacja o tym zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. 

XVII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM 

Nie jest wymagane wniesienie wadium.  

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu. 

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcy więcej 
niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.  

4. Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 4 
do niniejszego Ogłoszenia.  

5. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim oraz być 
własnoręcznie podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy 
i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy. Upoważnienie 
(w oryginale) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

6. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub nieścieralnym 
atramentem. 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć z tłumaczeniem na język 
polski. 

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie 
opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: 

Postępowanie ofertowe znak: WAW-WA.2720.47.2019 

Oferta na: dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby badania „Budżety 
gospodarstw domowych", „Europejskie badanie zdrowia” oraz bieżące potrzeby Urzędu. 
Liczba kartek ................................................ 
(określić ile kart znajduje się w kopercie) 

Nie otwiera  przed (dniem otwarcia ofert) godziną 10:30. 

9. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów innych, o których mowa w p. X, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty.  
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11. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca 
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649), nie mogą być 
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie 
oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca 
zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 
uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu 
udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, 
tj., że zastrzeżona informacja: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

XX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w p. XIX.8 niniejszego Ogłoszenia 
należy złożyć do dnia 7 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Urzędu Statystycznego 
w Warszawie, 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 (parter budynku). 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę oraz zwróci ofertę. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek w ofercie Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną 
ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego 
w Ogłoszeniu terminu składania ofert. 

4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien 
we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym 
zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego. 

XXI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 
w pokoju nr 210 (II piętro) w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 10:30. 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności 
zawartych w ofercie.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 



11 
 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.  

7. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Urzędu Statystycznego 
w Warszawie. 

XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 

2. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Cena oferty jest ceną 
ryczałtową za wykonany przedmiot umowy. 

3. Cena ofertowa brutto posłuży do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

4. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

5. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia 
przez wykonawcę, a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty 
i rabaty. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Wzór Formularza 
Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 
Formularza Oferty.  

7. Cena całkowita oferty brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres 
obowiązywania umowy. 

8. Ceny jednostkowe oraz cena całkowita winny być określone przez Wykonawcę 
z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferuje. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. 

10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek. 

11. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN. 

XXIV. WYBÓR OFERTY  

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp, 

2) jej treść jest niezgodna lub nie odpowiada treści Ogłoszenia, 

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) Wykonawca w oznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 p. 3 Pzp, 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 

9) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XXV. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI: 

KRYTERIUM Waga kryterium 

Cena brutto 100% 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium najniższej 
ceny. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom wynikającym z Ogłoszenia i będzie miała najniższą cenę. 

XXVI. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU 
POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże tę informację 
Wykonawcom. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawca może niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub 
postanowieniami niniejszego Ogłoszenia podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany. 
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ZAŁĄCZNIK 1 DO OGŁOSZENIA 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia  jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego artykułów promocyjnych 
i reklamowych na potrzeby badania „Budżety gospodarstw domowych”, „Europejskie badanie zdrowia” oraz 

bieżące potrzeby Urzędu według poniższej specyfikacji: 

1) kalendarze książkowe – 200 sztuk: 
a. format A5, 
b. układ tygodniowy na rozkładówce, 
c. okładka sztywna, z podkładem z gąbki (lub bez podkładu) obklejonym materiałem 

skóropodobnym, 
d. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor), 

2) kalendarze biurkowe – 40 sztuk: 

a. wymiary zbliżone do 29,7 x 18 cm, 
b. piórnik wykonany z tektury, 
c. zawiera kalendarium w układzie tygodniowym, 
d. wieczko połączone z piórnikiem w sposób gwarantujący wytrzymałość wielokrotnego 

otwierania, 
e. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor), 

3) kalendarze ścienne trójdzielne – 210 sztuk: 

a. wymiary kalendarza zbliżone do 31 x 76 cm, 
b. wymiary główki zbliżone do 31 x 21 cm, z otworem do zawieszania, 
c. na główce zdjęcie przedstawiające pejzaż Warszawy (konieczność przedstawienia min. 3 zdjęć 

do wyboru przez Urząd), 
d. plecki drukowane w pełnym kolorze na kartonie, 
e. trzy kalendaria po 12 wyrywanych kart w układzie miesięcznym w formacie 28,5 x 14 cm, 
f. nadruk logo i nazwa Urzędu Statystycznego w Warszawie pod dolnym kalendarium, 

4)  torby bawełniane – 150 sztuk: 

a. kolor czarny 
b. rozmiar ok. 33 x 40 cm (szer. x wys.) 
c. dno i boki szerokości ok. 6 cm, 
d. dwoje uszu o długości ok. 65 cm i szerokości ok 2 cm, 
e. kieszonka w rozmiarze ok. 15 x 25cm w środku, 
f. gramatura materiału min. 140g/m2, 
g. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie(kolor biały), 

5) opaska odblaskowa – 200 sztuk: 

a. wykonana z folii odblaskowej PCV ze sprężynująca blaszką w środku, od spodu welur, 
b. kolor żółty  
c. wymiary: długość ok. 32 cm, szerokość ok. 3 cm, 
d. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor), 

6) przybornik z karteczkami i zakładkami Donau – 40 sztuk: 

a. wykonany z plastiku, 
b. wymiary (długość x szerokość x wysokość): 16,4 x 10,4 x 2,4 cm, 
c. w kolorze czarnym, 
d. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor), 

7) teczka z gumką A4 – 200 sztuk: 

a. gramatura kartonu min. 290g, 
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b. lakierowana matowo, 
c. kolor niebieski, 
d. poszerzane boki, teczka zmieści plik dokumentów o grubości do 2 cm, 
e. gumka w kolorze teczki, 

8) długopis Bonito – 2 000 sztuk: 

a. kolor biały, 
b. wkład niebieski, 
c. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor). 

 
2. Projekt grafiki do umieszczenia na ww. artykułach zostanie przekazany Wykonawcy drogą elektroniczną 

do wyboru w następujących plikach: .cdr, .eps, .ai, .png, .pdf, .jpg i musi być przed realizacją przedmiotu 
umowy zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. W zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego do dnia 6 grudnia 2019 r. 
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ZAŁĄCZNIK 2 DO OGŁOSZENIA 

 

UMOWA WAW-WA.2720.47.2019 

zawarta w dniu ………………….. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

 
strony umowy 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego artykułów promocyjnych 
i reklamowych na potrzeby badania „Budżety gospodarstw domowych”, „Europejskie badania zdrowia” 
oraz bieżące potrzeby Urzędu, według poniższej specyfikacji: 

1) kalendarze książkowe – 200 sztuk: 
a. format A5, 
b. układ tygodniowy na rozkładówce, 
c. okładka sztywna, z podkładem z gąbki (lub bez podkładu) obklejonym materiałem 

skóropodobnym, 
d. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor), 

2) kalendarze biurkowe – 40 sztuk: 
a. wymiary zbliżone do 29,7 x 18 cm, 
b. piórnik wykonany z tektury, 
c. zawiera kalendarium w układzie tygodniowym, 
d. wieczko połączone z piórnikiem w sposób gwarantujący wytrzymałość wielokrotnego 

otwierania, 
e. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor), 

3) kalendarze ścienne trójdzielne – 210 sztuk: 
a. wymiary kalendarza zbliżone do 31 x 76 cm, 
b. wymiary główki zbliżone do 31 x 21 cm, z otworem do zawieszania, 
c. na główce zdjęcie przedstawiające pejzaż Warszawy, 
d. plecki drukowane w pełnym kolorze na kartonie, 
e. trzy kalendaria po 12 wyrywanych kart w układzie miesięcznym w formacie 28,5 x 14 cm, 
f. nadruk logo i nazwa Urzędu Statystycznego w Warszawie pod dolnym kalendarium, 

4)  torby bawełniane – 150 sztuk: 
a. kolor czarny 
b. rozmiar ok. 33 x 40 cm (szer. x wys.) 
c. dno i boki szerokości ok. 6 cm, 
d. dwoje uszu o długości ok. 65 cm i szerokości ok 2 cm, 
e. kieszonka w rozmiarze ok. 15 x 25cm w środku, 
f. gramatura materiału min. 140g/m2, 
g. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie(kolor biały), 

5) opaska odblaskowa – 200 sztuk: 
a. wykonana z folii odblaskowej PCV ze sprężynująca blaszką w środku, od spodu welur, 
b. kolor żółty  
c. wymiary: długość ok. 32 cm, szerokość ok. 3 cm, 
d. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor), 

6) przybornik z karteczkami i zakładkami Donau – 40 sztuk: 
a. wykonany z plastiku, 
b. wymiary (długość x szerokość x wysokość): 16,4 x 10,4 x 2,4 cm, 
c. w kolorze czarnym, 
d. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor), 

7) teczka z gumką A4 – 200 sztuk: 
a. gramatura kartonu min. 290g, 
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b. lakierowana matowo, 
c. kolor niebieski, 
d. poszerzane boki, teczka zmieści plik dokumentów o grubości do 2 cm, 
e. gumka w kolorze teczki, 

8) długopis Bonito – 2 000 sztuk: 
a. kolor biały, 
b. wkład niebieski, 
c. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor). 

2. Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto dostarczenie przedmiotu 
umowy do siedziby Zamawiającego do dnia 6 grudnia 2019 r.  

§ 2 
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 6 grudnia 2019 roku. 

§ 3 

1. Strony uzgadniają łączną wartość umowy z podatkiem VAT na ………….. zł (słownie: 
………………………………………..) 

2. Cena wymieniona w ust. 1 zawiera w sobie: wartość przedmiotu umowy, wszystkie koszty, w tym m.in.: 
związane transportem, ubezpieczeniem, opłatami celnymi oraz podatek VAT. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie do 21 dni od 
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.  

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.  
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zrealizowanie dostawy.  
4. Ewentualna sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi może odbyć się za zgodą Zamawiającego. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązany zostaje do dostarczenia przedmiotu umowy do magazynu w Urzędzie Statystycznym 
w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21. 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, pozbawiony wad fizycznych 
i prawnych. 

2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty wystawienia 
faktury. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany uszkodzonego 
przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one 
spowodowane nie stosowaniem się do instrukcji użytkowania.  

4. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania zgłoszenia gwarancji powyżej 5 dni, niezależnie od przyczyn, 
powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca wymieni na nowy przedmiot umowy, który był poddany 2 uzasadnionym zgłoszeniom 
gwarancyjnym, wynikłym nie z winy użytkownika.  

6. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wnieść wniosek o spowodowanie 
przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwą instytucję. 

7. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 
ponosi Wykonawca. 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej 
Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli nie zostanie zrealizowany w terminie z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 

2) w wysokości 1 % jednostkowej wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w rozpatrywaniu zgłoszeń gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym. 
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3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
umowy brutto. 

4. W przypadku, gdy szkoda powstała na skutek działania lub zaniechania działania Wykonawcy przewyższa 
ustanowioną karą umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, z przyczyn innych niż określonych art. 145 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „Pzp”, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto. 

6. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust.1, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian umowy, 

3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 
zmiany, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp. 

3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp podlega unieważnieniu. 
Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym 
brzmieniu. 

§ 9 

1. Nieterminowa lub niezgodna z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości realizacja dostawy 
oraz istotne uchybienie w zakresie jakości dostarczanych wyrobów, a także niewykonywanie lub 
nienależyte wykonywanie innych postanowień Umowy daje możliwość Zamawiającemu rozwiązania 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część Umowy 
wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy.  

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp, 
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy Pzp, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które 
ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej, 

4) W przypadkach, o których mowa powyżej, tj. w ust. 4 p. 1) – 3), Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Pzp. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
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Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. Niniejszą Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Kopia oferty Wykonawcy. 
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ZAŁĄCZNIK 3 DO OGŁOSZENIA 

Wykonawca: 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / 

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

* UWAGA: należy wypełnić p. 1 lub p. 2. i dostarczyć na wezwanie Zamawiającego lub nie czekając na wezwanie 
Zamawiającego po opublikowaniu na stronie internetowej listy podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu.  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów na potrzeby badań 
statystycznych, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 23 
Pzp: 

 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369, 1571, 1667): 

Nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej / Adres podmiotu / REGON  

___________________________ dnia _____________________ 2019 r.

.........................................................................................................
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 p. 23 ustawy Pzp. 

___________________________ dnia ______________________ 2019 r.

.........................................................................................................
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA 

 

FORMULARZ OFERTY 

Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. 

 

Wykonawca: 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Nr tel. ………………………………… 

e-mail: …………………………….... 

NIP: ……………………………………. 

REGON: ……………………………… 

 

 

OFERTA DLA: 

Urzędu Statystycznego w Warszawie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów 
promocyjnych i reklamowych na potrzeby badania „Budżety gospodarstw domowych", „Europejskie badanie 
zdrowia” oraz bieżące potrzeby Urzędu, my niżej podpisani: 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną 
ofertę) 

 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik Nr 1 do Ogłoszenia. 

Wszystkie podane powyżej artykuły są wysokiej jakości i są pozbawione wad fizycznych oraz prawnych. 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas 
w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: 

 

 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

2. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym 
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w art. 22 ust. 1 p.1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - zwanej dalej 
ustawą Pzp). 

3. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

4. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. 

5. OŚWIADCZAMY, że możemy wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonaliśmy nie 
mniej niż dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością min. 5 000 zł brutto 

6. OŚWIADCZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności 
wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

8. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się przestrzegać przepisów ogólnego rozporządzenia 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.),  

9. OŚWIADCZAMY, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę ofertową brutto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… zł 

(słownie:… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

w tym: 

Lp. Asortyment Załączone zdjęcie, 
grafika nr j.m. Liczba 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość brutto 
(cena ofertowa 

brutto) 

1. 
kalendarze książkowe A5 z logo 
i nadrukiem nazwy Urzędu 
Statystycznego w Warszawie 

 szt. 200   
 

2. kalendarze biurkowe 
z piórnikiem.  szt. 40    

3. kalendarze ścienne trójdzielne 
z pejzażem Warszawy  szt. 210   

 

4. 

torby bawełniane czarne w 
rozmiarze ok. 33 x 40 cm z logo 
i nadrukiem nazwy Urzędu 
Statystycznego w Warszawie. 

 szt. 150   

 

5. 

opaska odblaskowa żółta, 
z logo i nadrukiem nazwy 
Urzędu Statystycznego 
w Warszawie. 

 szt. 200   

 

6. 

przybornik z karteczkami 
i zakładkami Donau czarny 
z logo i nadrukiem nazwy 
Urzędu Statystycznego 
w Warszawie. 

 szt. 40   

 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 



22 
 

Lp. Asortyment Załączone zdjęcie, 
grafika nr j.m. Liczba 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość brutto 
(cena ofertowa 

brutto) 

7. teczka z gumką A4, niebieska  szt. 200   
 

8. 

długopis Bonito biały z 
wkładem niebieskim z logo 
i nadrukiem nazwy Urzędu 
Statystycznego w Warszawie.  

 szt. 2000   

 

9 
dostawa do magazynu Urzędu 
Statystycznego w Warszawie,  
ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa 

 szt. 1   
 

Łącznie:  
  

 

10. OŚWIADCZAMY, że na wykonany przedmiot zamówienia dajemy 12 miesięczną gwarancję. 

11. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 grudnia 2019 
roku. 

12. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy. 

13. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez 
okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 

14. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*. (*niepotrzebne 
skreślić) 

15. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

 

16. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcą będzie firma*:  

 

(* należy wpisać nazwę i dane adresowe podwykonawców, a jeśli nie są znani na etapie składania oferty, 
należy wpisać „dane dostarczymy niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, a przed podpisaniem 
umowy”. 
UWAGA: Wykonawca musi wpisać nazwę i dane adresowe podwykonawców w sytuacji, gdy wykazując 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy P.z.p, polega na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia) 
 

17. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 
na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

18. OŚWIADCZAMY, że świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, potwierdzamy, że informacje zawarte w ofercie są kompletne i zgodne 
z prawdą. 

19. OŚWIADCZAM, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazałem 
w załączniku Nr _______ do oferty i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie 
powyższego załączam stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 
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20. OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku VAT. 

21. OŚWIADCZAM, że w rozumieniu definicji zawartych w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców. (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1292 t.j. z dnia 2019.07.12, )2 (należy wybrać właściwą odpowiedź) 

1) należę do grupy mikroprzedsiębiorstw,  

2) należę do grupy małych przedsiębiorstw, 

3) należę do grupy średnich przedsiębiorstw, 

4) nie należę do żadnej z powyższych grup.  

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon:  

Adres e-mail: 

OFERTĘ niniejszą składamy na ……………………………..(liczba stron) stronach. 

Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)  

2)  

Miejscowość …………………….…, dnia……………… 

 

 

………………….……………………………. 

 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
 do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach  
 rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

                                                           
2 Art.7 
1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 
2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 
3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 



24 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OGŁOSZENIA 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby badania 
„Budżety gospodarstw domowych” ,„Europejskie badanie zdrowia” oraz bieżące potrzeby Urzędu, 
nr postępowania: WAW-WA.2720.47.2019, prowadzonym przez: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 
21 w Warszawie, przedstawiam, co następuje 

 

WYKAZ DOSTAW  

(Należy dostarczyć ten dokument wraz z referencjami (potwierdzeniami należytego wykonania umowy) na wezwanie 
Zamawiającego, jeśli Wykonawca dołączy ten dokument do Formularza oferty nie będzie wzywany oddzielnie do jego 
uzupełnienia) 

 

1. Rodzaj dostawy/zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………… 

świadczona dla (nazwa podmiotu) …………………………………………………………………….…………………………………. 

w okresie od (miesiąc) ……………..….……(rok) ………………do (miesiąc) …….…………………(rok)………………….… 

o wartości …………………………………………………………………………. zł 

Załączone referencje (potwierdzenie) ……………………………… (tak/nie) 

 

2. Rodzaj dostawy/zamówienia …………………………………………………………………………………………………………. 

świadczona dla (nazwa podmiotu) …………………………………………………………………….…………………………………. 

w okresie od (miesiąc) ………………………(rok) ………………do (miesiąc) ………….……………(rok)………………….… 

o wartości …………………………………………………………………………. zł 

Załączone referencje (potwierdzenie) ……………………………… (tak/nie) 

 

___________________________ dnia ______________________ 2019 r. 

 

...................................................................................................................... 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OGŁOSZENIA 

Zamawiający: 

................................... 

Wykonawca: 

..................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

.................................................... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjnych 
i reklamowych na potrzeby badania „Budżety gospodarstw domowych”, „Europejskie badanie zdrowia” oraz 
bieżące potrzeby Urzędu, prowadzonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 
21, 02-134 Warszawa, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

(miejscowość), dnia .......... r.  …….…………………........................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ....... 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 p. 13-
14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 
8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

(miejscowość), dnia .......... r.  …….…………………........................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: ..................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

(miejscowość), dnia .......... r.  …….…………………........................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ............................................. (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/ą 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

(miejscowość), dnia .......... r.  …….…………………........................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 

 

(miejscowość), dnia .......... r.  …….…………………........................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO OGŁOSZENIA 

Zamawiający: 

........................................... 

Wykonawca: 

..................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

..................................................... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

(należy dostarczyć ten dokument wraz z Formularzem oferty) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjnych 
i reklamowych na potrzeby badania „Budżety gospodarstw domowych”, „Europejskie badanie zdrowia” oraz 
bieżące potrzeby Urzędu, prowadzonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 
21, 02-134 Warszawa, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu. 

 

 

(miejscowość), dnia .......... r.  …….…………………........................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Ogłoszeniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
........................................ 

w następującym zakresie: .......................................................... 

................................................................. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego 
podmiotu).  

 

 

(miejscowość), dnia .......... r.  …….…………………........................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie), 



28 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 

 

(miejscowość), dnia .......... r.  …….…………………........................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

 

 


