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ZAPYTANIE OFERTOWE
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Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamówienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod którym za-
mieszczono ogłoszenie:

Warszawa SipcaZOls

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
faks22 846 78 33

Dostawa czajników elektrycznych i wentylatorów
do Urzędu Statystycznego w Warszawie

Zapytanie ofertowe o wartoŚci szacunkowej
do 30 000 €, prowadzone W procedurze okreŚlonej
w art' 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamÓ-
wień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i

1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146
i 1232).

poniedziałek - piątek 7:30 _ 15:30

http://warszawa. stat. gov. pl/zamowien ia-publ iczne-us/

Zatwierdzam

wz. DyrpHiora przędu

TFrasztoykowatski
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Tryb udzielenia zamówienia.

Zapytanie ofertowe' Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawcÓw

w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia stosuje się przepisy ustawy zdnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks

cywitny (Dz' U. Nr 16, poz. 93, z poŹn. zm.) oraz właŚciwych przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' _

Prawo zamÓwień publicznych zwanej dalej ,,ustawą" (Dz.U.z 2013 r. poz.907,9B4, 1047 i 1473

oraz z 2014 r. poz. 423,768, B'11, 915, 1146 i 1232), w tym szczegolnie procedury okreŚlonej

w ań. 5a ustawy.

opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiot zamówienia.

CPV - 39700000-9 czajniki elektryczne,

CPV 3971 7 100-2 wentylatorY.

Dostarczany towar musi byĆ nowy, wolny od wad, zdatny do przeznaczonego uzytku. Musi spełniac

wymagania w zakresie bezpieczeństwa uzytkowania, a czajniki dodatkowo muszą byc przeznaczone

do kontaktu z zywnością. Dodatkowo tworzywo, z ktorego wykonane są urządzenia nie może wydzie-

laĆ obcego, chemicznego zapachu. Na dostarczony towar wykonawca udzieli 12 miesięczną gwaran-

cję liczoną od daty zapłaty'

2.2 Zakres dostawy.

Zamowienie dotyczy dostawy 60 sztuk fabrycznie nowych czajnikÓw PHlLlPS HDl4646100

i 48 wentylatorow HB SF 4301.

2.3 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejscem dostawy jest magazyn zamawiającego (pańer budynku) w Warszawie, ul' 1 Sierpnia 21'

Finansowe uwarunkowania zamówienia.

Przedmiot zamÓwienia finansowany jest z planu finansowego wydatkÓw budzetowych Urzędu. ZamawiĄą-

cy przeznaczanazakup nie więcej niz 14.500,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamÓwienia, o ktorym mowa W p. 2, w dniach od poniedziałku do piątku

pomiędzy 21 a28 sierpnia 2015 roku, w godzinach B:00-14:00.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1 o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegaÓ się wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania okreśtonej działatności lub czynności, jeżeli usta'

wy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

2.

3.

4.

5"
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zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie.

5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

zamawiający nie wyznacza szczegÓłowego warunku w tym zakresie.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia:

zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie,

5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

zamawiający nie wyzna cza szczegołowego warunku w tym zakresie.

5.2 o udzielenie zamowienia mogą ubiegaĆ Się wykonawcy, ktorzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2 p. 5 ustawy.

5.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunkÓw okreŚlonych W p 5.1 ogłoszenia

na podstawie weryfikacji załączonego do oferty dokumentu wymienionego w p. 6'1 ogłoszenia we-

dług formuły,,spełnia - nie spełnia".

5'4 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku określonego w p' 5.2 ogłoszenia na podstawie Wery-

fikaĄi załączonych do oferty dokumentow wymienionych w p' 6.2 ogłoszenia według formuły ,,spełnia

- nie spełnia''.

6. Wykaz oświadczeń l dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w cetu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

6.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunkÓw udziału W postępowaniu,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest złoŻyc:

6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w postępowaniu, ktore zawarte jest w Formularzu

ofeńowym (Dodatek nr'1 do ogłoszenia)

6.1.2 Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

oŚwiadczenie, o ktorym mowa w p. 6.1.1 wykonawcy składają wspolnie.

6.1.3 Forma dokumentow:

Dokument, o ktorym mowa w p. 6.1'1 musi byc złoŻony w formie oryginału.

6.2Wceluwykazaniabrakupodstawdowykluczeniazpostępowaniawoparciuoarl'24ust. 1iust'2p.5

ustawy, wykonawca zobowiązany jest złozyc:

6.2.1 oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamÓwienia, ktore

zawarte jest w Formularzu ofeńowym (Dodatek nr 1 do ogłoszenia).
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6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci gospo-

darczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania bra-

ku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. '1 i ust. 2 p. 5 ustawy, wystawiony

nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert'

6.2.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty, o ktorych mowa w p.6.2. 1 i 6.2.2 składa kaŻdy z tych wykonawcÓw.

6.2.4 Forma dokumentów:

Dokument, o ktorym mowa w p' 6.2.1 musi byĆ złoŻony w formie oryginału.

Dokument, o ktorym mowa w p.6.2.2 musi byĆ złoŻony wformie oryginału lub kopii poŚwiadczo-

nej własnoręcznym podpisem poŚwiadczającym zgodnoŚć z oryginałem, przez osobę uprawnio-

ną do reprezentowania wykonawcy'

6.3 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

6.3.'t Jezeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa W p. 6.2.2 składa dokument lub dokumenty wysta-

wione w kraju, w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci.

6.3.2 Dokumenty, o ktorych mowa W p. 6'3.1 powinny być wystawione nie wcześniej

niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń'

6.3.3 Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o ktorych mowa

w p. 6.3.1' zastępuje się je dokumentem zawierającym oŚwiadczenie, w ktorym okreŚla się takze

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŹone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-

kania, lub przed notariuszem. Postanowienia zawańe w p. 6.3'2 stosuje się odpowiednio.

6.3.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty, o ktorych mowa w p. 6.3.1 składa kazdy z tych wykonawcÓw'

6.3.5 Forma dokumentów:

Dokumenty, o ktorych mowa w p. 6.3.1 muszą byc złozone w formie oryginału lub kopii poŚwiad-

czonej własnoręcznym podpisem poświadczĄącym zgodnoŚc z oryginałem, przez osobę upraw-

nioną do reprezentowania wykonawcy.

Strona 4 z 11 wAW-FA.2720.88.2015



7.

8.

URZĄD sTATYsTYczNY W WARszAWlE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

6.4 Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia publicznego.

6.4.1 W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia Wymagane

jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwie-

nia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÓwienia

publicznego.

6.4.2 Do oferty naleŻy załączyc dokument ustanawiający pełnomocnika, o ktÓrym mowa

w p' 6.4'1" Przyjmuje się, ze pełnomocnictwo do podpisania ofeńy obejmuje rowniez pełnomoc-

nictwo do poświadczenia za zgodnośc z oryginałem wszystkich kopii dokumentÓw załączonych

do oferty.

6.4.3 Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia, ktorych ofeńa uznana zostanie

za na]korzystniejszą zobowiązani będą - przed podpisaniem umowy w sprawie zamÓwienia pu-

blicznego - do dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej wspołpracę tych wykonawcÓw.

6"4.4 Umowa, o ktÓrej mowa w p. 6.4.3 nie moŻe byc umową przedwstępną ani umową zawartą

pod warunkiem zawieszającym.

Dostarczenie próbki'

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kolorowego zdjęcia czajnika i wentylatora'

lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie

osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

8.1 Dokumenty, informacje, pytania wykonawcy przekazywaĆ będą wyłącznie:

8.1.1 drogą elektroniczną na adres: zamowieniauswaw@stat.gov.pl,

8.1.2 faksem na numer: 22846 78 33,

8.1.3 pisemnie: Urząd Statystyczny W Warszawie, Wydział Finansowo - Administracyjny,

ul. 1 Sierpnia21,02-134 Warszawa.

8.2 W przypadku dokumentow lub informacji przekazanych przez zamawiĄącego za pomocą faksu

lub drogą elektroniczną wykonawca niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich otrzymania

pod numer faksu: 22 22 846 78 33 lub adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl.

8.3 W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez zamawiĄą-

cego dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w p. B.2 zamawiający uzna, Że dotarły one do wy-

konawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

8.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnoŚci z tytułu nieotrzymania przez wykonawcę informacji zwią-

zanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie błęd_

nego adresu, numeru telefonu I faksu lub adresu e-mail.
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8.5 Wykonawca moŻe zwrocic się do zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci ogłoszenia przesyłając pyta-

nie na numer faksu lub adres e-mail wskazany w p' B.1. Zamawiający udzieli wyjaŚnień niezwłoez-

nie, jednak nie poŹniej niz na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,

Że wniosek o wyjaśnienie treŚci ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie pozniej niz do końca

dnia, w ktorym upływa połowa Wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku pytań uznanych

przez zamawiającego za kluczowe dla prowadzonego postępowania moŻliwe jest odstępstwo od po-

danych terminÓw.

8.6 Do udzielania szczegołowych informacji w zakresie przedmiotu zamÓwienia i procedur postępowania

upowaŻnieni są: Jerzy Lach i Marzena Witkowska.

Wymagania dotyczące wadium.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Termin związania ofeńą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 21 dni. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się

wrazz upływem ostatecznego terminu składania ofeń.

11. opis sposobu przygotowywania ofeńy.

11.1 ofeńę naleŻy przygotowac w języku polskim, w formie pisemnej, w sposob czytelny itrwały,

na druku lub według Wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do ogłoszenia. W przypadku sporządzenia

oferIy przez wykonawcę na własnym formularzu Wymaga się, zeby wykonawca uwzględnił w nim

wszystkie oświadczenia i elementy zawarte w Dodatku nr 1 do ogłoszenia.

11.2 JeŻeli wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złoŻyÓ te do-

kumenty wraz z tłumaczeniem na język polski'

11.3 Do oferty naleŻy załączyc dokumenty i oŚwiadczenia wyszczegolnione w p. 6 ogłoszenia,

w formie dla nich okreŚlonejw ogłoszeniu'

11.4 oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty ioŚwiadczenia, powinny byc podpisane lub po-

Świadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie

z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem. Zaleca się dla uła-

twienia identyfikacji podpisującego opatrzenia podpisu pieczątką imienną.

11.5 1amawiający zaleca, aby ofeńa była złoŻona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja

stron powinnarczpoczynac się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty (zamawia-

jący nie prosi o numerowanie czystych stron), szczegolnie, jezeli oferta nie jest trwale zespolona'

11.6 Zamawiający sugeruje, aby osoba upowaŻniona do podpisywania ofeńy podpisała kazdą stronę ofer-

ty (bez podpisywania czystych stron), szczególnie, jezeli ofeńa nie jest trwale zespolona'
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11.7 Pełnomocnictwa złoŻone wraz z ofertą muSZą byĆ złoŻone W formie oryginału

lub poŚwiadczonej notarialnie za zgodnośĆ z oryginałem kopii sporządzonej przez notariusza.

11.8 ofertę naleŻy złoŻyc w oryginale' ZłoŻenie przez wykonawcę więcej niz jednej oferty samodzielnie

lub wspolnie z innymiwykonawcami spowoduje odrzucenie ofert.

11.9 Składając ofertę, wykonawca moŻe zastrzec informacje, ktore stanowią tajemnicę jego przedsiębior-

stwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. z2003 r. Nr 153, poz. 1503zpoŹn.zm.). W razie braku zastrzeŻenia zamawiający nie ponosi

odpowiedzialnoŚci za ujawnienie takich informacji' Nie mogą stanowic tajemnicy przedsiębiorstwa in-

formacje podawane do wiadomoŚci podczas otwarcia ofeń, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu

wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawańych w ofercie. Wykonawca za-

strzegając tajemnicę przedsiębiorstwa ma obowiązek wskazania, Że stanowią one tajemnicę przed-

siębiorstwa, tym samym musi wykazac, Że: jest ona nieupubliczniona, ma wartoŚÓ gospodarczą

iwykonawca podjął niezbędne kroki w celu zachowania jej poufności. lnformację tę nalezy dołączyc

do oferty.

11.10 Dokumenty z informacjami zastrzeŻonymi naleŻy zamieściÓ W oddzielnej kopercie

lub opakowaniu i oznakowaÓ pieczęcią przedsiębiorcy lub innym czytelnym i trwałym oznakowaniem

oraz opisac podając na nim znak sprawy, nazwy dokumentow iodpowiadające im numery zawarte

w spisie treŚciw Formularzu ofertowym.

11.11ofertę naleŻy złoŻyc w zaklejonej kopercie lub innym trwałym opakowaniu z podaną nazwą

i adresem wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,oferta na dostawę czajników elektrycznych iwentylato-

rÓw do IJrzędu Statystycznego w Warszawie. Nie otwierać przed dniem (wpisać datę składania ofert)

godziną 10:30" lub podobnym napisem, dostatecznie wyrozniającym ofertę spoŚrod innej korespon-

dencji wpływającej do zamawiającego. ZamawiĄący nie ponosi odpowiedzialności za działania

lub zaniechania spowodowane niewłaściwym, błędnym lub mylącym albo niewłaŚciwe identyfikują-

cym oznaczeniem kopeńy zawierającej ofeńę.

11.12JeŻeli oferta wpłynie do zamawiającego w opakowaniu niegwarantującym, Że z zawarlością ofeńy

nie będzie można zapoznaÓ się przed upływem terminu otwarcia ofeń, zamawiający niezwłocznie

opakuje właŚciwie ofeńę.

11.13 Ewentualne poprawki W tekŚcie ofeńy muszą byc naniesione W sposob czytelny

i parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

11.14w przypadku złoŻenia wraz z ofeńą dokumentÓw, ktorych zamawiający nie wymagał

(np' materiały reklamowe), nalezy je oddzielic i opisac: ,,dokumenty uzupełniające''.

11.15Zmiana lub wycofanie ofeńy:

11.15.1Wykonawca może zmienic lub wycofac złoŻoną przez siebie ofertę.
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11.15.2Zmiana lub wycofanie złozonej oferty jest skuteczna tylko wÓwczas, gdy została dokonana

przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofeń'

11.15.3 Zmiana złozonej ofert1l musi byc złoŻona w miejscu i według zasad obowiązujących przy

składaniu ofeńy, w szczegolności zmianę ofeńy nalezy złoŻyc w oryginale w zaklejonej ko-

percie z podaną nazwą iadresem wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,Zmiana oferty".

11.15.4 Wycofanie złoŻonej ofeńy następuje poprzez złoŻenie zamawiającemu pisemnego oświad-

czenia podpisanego przez wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wy-

ł(onawcy'

11.'!5.s oŚwiadczenie o wycofaniu oferty naleŻy złoŻycw miejscu okreŚlonym W p. '12.1 ogłoszenia

iub przesłac pocztą na adres podany w p. 12.1 ogłoszenia.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń.

12.1 ofertę nalezy złoŻyĆ W siedzibie zamawiającego przy ul. 1 Sierpnia 21 W Warszawie,

w Kancelarii Urzędu w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r., do godz. 'l0.00' lub przesłac pocztą

na adres: Urząd Statystyczny w Warszawie' Wydział Finansowo - Administracyjny, ul. 1 Sierpnia 21,

02-134 Warszawa (za terrnin złoŻenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawia-

jącego).

12.2 Publiczne oiwareie ofert nastąpiw dniu 10 sierpnia 2015 r., o godz. 10.30, w siedzibie zamawiające-

go przy ul. '1 Sierpnia21 w Warszawie, pok' nr 210 (|l piętro)'

12.3 Wykonawcy mogą uczestniczyÓ w publicznej sesji otwarcia ofert. W pzypadku nieobecności wyko-

nawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający przeŚle informację z otwarcia ofeń, na jego wniosek'

'l2.4 Zamawiający niezwłocznie zwrÓci ofertę złożoną po terminie.

13. Opis sposobu obliczenia ceny"

13.1 Wykcnawca zobowiązany jest podaĆ W ofercie wańoŚć

za wykonanie całoŚci przedmiotu zamowienia.

brutto umowy

13.2 Cena przedstawiona w ofeicie musi być WyraŻona w złotych polskich (PLN)' z dokładnoŚcią

do dwóch miejsc po przecinku,

13.3 WartosĆ brutto umowy nie będzie podlegac zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie

koszty wykcnawcy i dopłaty ewiązane z realizaĄą przedmiotu zamÓwienia w terminie oraz miejscu

ws kazai'lym w Ogłoszen i,-t'

'l3.4 Do wyliczenia wartości bruttc urnowy za wykonanie całoŚci przedmiotu zamÓwienia publicznego, wy-

konawca zastosuie właŚciwą stawkę podatku od towarÓw i usług (VAT) w wysokoŚci procentowej

obow!ąztljącej w dniu składania ofert.
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13.5 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej

(w złotych polskich).

14. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofert.

14.1 Zamawiający udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wy-

nikającym z ogłoszenia i będzie miała najnizszą cenę brutto.

14.2 JeŚli dwÓch lub więcej wykonawcÓW zaproponuje tę samą najnizszą cenę brutto, zamawiający zwroci

się do nich o złoŻenie oferty dodatkowej w zakresie tylko ceny brutto. Wykonawcy nie mogą złoŻyc

oferty na cenę wyŻszą niz pienłotna'

'l4.3 JeŚli dwÓch lub więcej wykonawcÓw w odpowiedzi na wezwanie zamawiĄącego zaproponuję tę samą

nĄniŻszącenę zamawiający podpisze umowę z dowolnie wybranym wykonawcą z tej grupy.

15.lnformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofeńy w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

'l5.1 Niezwłocznie po wyborze ofeńy najkorzystniejszej zamawiający jednoczeŚnie zawiadomi wykonaw-

cow, którzy złoŻyli ofeńy.

15.2 Wykonawca, ktorego ofeńa zostanie uznana za najkorzystniejszą, powiadomiony zostanie

o sposobie iterminie podpisania umowy.

15.3 W przypadku, gdy za najkorzystniejszą uznana zostanie oferia złoŻona przez wykonawcÓw wspolnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnik wyznaczony przez

tych wykonawcow przedstawi zamawiającemu przed zawarciem umowy dokument,

o ktÓrym mowa w p. 6.4.3 ogłoszenia.

15.4 JeŚli w okresie związania ofeńą, wykonawca ktorego ofeńa zostanie uznana zanajkorzystniejszą,

uchyli się od podpisania umowy w terminie lub miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, zama-

wiający moze podpisać umowę z jednym z wykonawcÓw, ktory złoŻył ofertę w postępowaniu'

1 6.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający n|e wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy'

17'lstotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy' jeŻeli zamawiający wymaga

od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

17.1 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach okreŚlonych

w ogłoszeniu, szczegołowo podanych We wzorze umowy stanowiącym Dodatek

nr 2 do ogłoszenia'
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17.2 Zamawiający nie przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treŚci ofeńy dotyczącej

przedmiotu niniejszego zamÓwienia publicznego.

18. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofeń częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. lnformacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeŻelizamawiający przewiduje udzie-

lenie takich zamówień.

ZamawiĄący n ie p rzewi d uj e za m owie ń uz u pełn i ającyc h.

20. opis sposobu przedstawiania ofeń wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowia-

dać ofeńy wariantowe, jeże!izamawiający dopuszcza ich składanie.

ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofeń wariantowych.

21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza

porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektron icznej : zamowien ia uswaw@stat. gov. pl,

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

22. lnlormacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiają-

cym' a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych' Wszelkie rozliczenia między zamawiającym,

a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

23. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający n i e p rzewid uj e prze prowadze n ia a u kcj i e le ktro n iczn ej'

24. Wysokośó zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

ZamawiĄący nie przewiduje zwrotu kosztow udziału w postępowaniu.

25. Wykonan ie zamówi enia przez podwykonawców.

25.1 Zamawiający do p u s zcza moŻliwość powi e rze n ia częŚci za m ówi e n i a podwyko n awcom.

25.2 JeŻeli wykonawca zamierza powierzyc wykonanie częŚci zamÓwienia podwykonawcom, zobowiąza-

ny jest do wskazania tego w ofercie.
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Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może u n iewaŻ n iÓ postę powa n i e podaj ąc przy czy nę.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r' -
Prawo zamÓwień publicznych.

Dodatki do ogłoszenia:

Formularz ofertowy,

WzÓr umowy.
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