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Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamÓwienia:
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ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
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Dostawa i montaż żaluzji w budynkach Urzędu Staty'
stycznego w Warszawie.

Zapytanie ofeńowe o wańoŚci szacunkowej
do 30 000 €, prowadzone W procedurze określonej
w ań. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamÓ-
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URZĄD sTATYsTYczNY W WARszAWlE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

Tryb udzielenia zamówienia.

Zapytanie ofeńowe' Do czynnoŚci podejmowanych przez zamawiającego i wykonawcow

w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy zdnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks
cywilny (Dz. U' Nr 16, poz. 93, zpoŹn. 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 art. 5a ustawy.

opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiotzamówienia.

CPV - 39515430-8 - zaluzle weneckie,

Przedmiotem zamÓwienia jest dostawa i montaŹ ŻaluĄi wewnętrznych wraz z demontaŻem i utyliza-

cją starych w budynku przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie oraz dostawa i montaz ŻaluĄi w budynku
przy ulicy Planty 39/45 w Radomiu.

ŻaluĄe wewnętrzne, poziome, aluminiowe, muszą byc wykonane w systemie Venus, z przeznacze-

niem do montazu na szyby w oknach PCV. Paski Żalu4i muszą byĆ estetycznie wykończone' a zalu-
zje muszą posiadac regulację kierunku i iloŚciwpadającego Światła.

Wymagane jest, aby dla budynku przy ulicy 1 Sierpnia 21wWarszawie lamele arazrynna gorna były

w kolorze białym, natomiast dla budynku przy ulicy Planty 39/45 w Radomiu lamele były w kolorze

stalowym a rynna gÓrna w kolorze białym.

Wymagana szerokośÓ lamelek 25 mm. System sterowania: podnoszenie orazzamykanie i otwieranie

ŻaluĄi - koralikami' Prowadzenie boczne żyłkowe. Rynna musi byÓ Wyposazona W mecha-
nizm, który umozliwia podciągnięcie ŻaluĄi i zatrzymanie w dowolnym miejscu.

W Warszawie Żalut1e zamontowane zostaną w oknach w dwÓch wymiarach w Świetle szyby:

1) szerokoŚc 3B0 mm, wysokośc 1340 mm - 21B szt.
2) szerokoŚc B30 mm, wysokośĆ 1340 mm - 21B szt.

W Radomiu w oknach w wymiarach w Świetle szyby:

1) szerokoŚĆ 370 mm, wysokośc 960 mm - 34 szt.
2) szerokoŚÓ 1000 mm, wysokośĆ 960 mm - 11 szl'
3) szerokoŚć 970 mm, wysokoŚc 360 mm - 22 szt.
4) szerokość 900 mm, wysokośc 360 mm - 10 szt.

5) szerokoŚĆ 840 mm, wysokoŚÓ 960 mm - 5 szt.

6) szerokoŚc 640 mm, wysokoŚĆ 960 mm - 1 szt.

7) szerokoŚc 800 mm, wysokoŚÓ 360 mm - 2 szt.

(Uwaga: Przed przystąpieniem do realizacji umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest do do-

kładnego pomiaru okien w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamowienia).

ŻaluĄe muszą byc dopuszczone do obrotu w Polsce i być zgodne z przepisami bhp i ppoz. Na do-

starczony towar i montaz wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty zapłaty"
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2.2 Zakres dostawy.

Zamowienie dotyczy dostawy i montazu 21B szerokich i 21B wąskich ŻaluĄi wewnętrznych, pozio-

mych dla budynku przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie i 85 ŻaluĄi w rÓznych wymiarach w Radomiu

opisanych w p.2'1w pomieszczeniach określonych w p.2.3.1 i2.3.2.

2'3 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

2.3.1 Dostawa i montaŻ Żaluąi oraz demontaz i utylizacja starych ma byc zrealizowany w budynku przy

ulicy 1 Sierpnia 21 wWarszawie w następujących pokojach:

nr ookoiu 46 51 53a 53b 103 104 105

szerokoŚÓ 830 mm,
wvsokość 1340 mm 1 2 1 J 2 2 2

szerokoŚc 380 mm'
wvsokość 1340 mm I 2 1 3 2 2 2

nr pokoiu 106 107 108 109 110 111 112
szerokoŚĆ 830 mm'
wvsokość 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

szerokość 3B0 mm,
wvsokość 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

nr ookoiu 113 114 115 116 117 119 120
szerokość 830 mm'
wvsokoŚć 1340 mm 2 2 2 2 4 2 J
szerokość 3B0 mm'
wvsokość 1340 mm 2 2 2 2 4 2 J

ni pokoiu 122 123a 123b 124a 124 125 223

szerokoŚc 830 mm'
wvsokośĆ 1340 mm 2 4 4 4 2 6 2

szerokośĆ 380 mm'
wvsokość '1340 mm 2 4 4 4 2 6 2

nr pokoiu 224 302 303 304 306 307 308

szerokoŚc 830 mm'
wvsokoŚć 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

szerokość 3B0 mm'
wvsokość 'l340 mm 2 2 2 2 2 2 2

nr pokoiu 309 310 311 312 313 314 315
szerokoŚć B30 mm'
wvsokoŚć 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

szerokość 3B0 mm'
wvsokość 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

nr ookoiu 316 317 321 322 323 324 325
szerokość 830 mm'
wvsokość 1340 mm 2 4 2 2 2 2

szerokość 3B0 mm'
wvsokoŚÓ 1340 mm 2 4 2 J 2 2 2

nr ookoiu 329 402 403 404 405 406 407

szerokośc 830 mm'
WsokoŚć '1340 mm 2 4 2 2 2 2 2

szerokoŚć 3B0 mm'
wvsokość '1340 mm 2 4 2 2 2 2 2

nr ookoiu 408 409 410 411 412 413 422

szerokość 830 mm'
wvsokośó 1340 mm 2 2 2 2 2 3 2

szerokość 3B0 mm'
wvsokość 'l340 mm 2 2 2 2 2 2

nr pokoiu 423 424 426 h\ 426 (b) 427 428 42Ba

szerokość B30 mm'
wvsokość '1340 mm 2 2 2 2 2 2 I

szerokoŚć 3B0 mm'
wvsokość 1340 mm 2 2 2 2 2 2 1
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nr pokoiu 430 502 503 505 506 507 509
szerokość 830 mm'
wvsokość 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

szerokość 3B0 mm,
wvsokość 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

nr pokoiu 510 511 512 512a 513 514 515

szerokoŚĆ 830 mm'
wvsokość 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

szerokość 380 mm'
wvsokoŚć 1340 mm 2 2 2 2 2 2 2

nr pokoiu 516 520 521 521a 522 523 524
szerokoŚĆ 830 mm'
wvsokość 1340 mm 2 2 J 2 2 2 2

szerokoŚć 380 mm,
wvsokoŚć 1340 mm 2 2 J 2 2 2 2

nr pokoiu 525 526 527 528 529 529a 530
szerokość 830 mm'
wysokoŚć 1340 mm 2 4 2 2 2 2 2

szerokość 380 mm'
wvsokośÓ 1340 mm 2 4 2 2 2 2 2

nr pokoiu 531
Suma

....'kgń99wą

218
szerokość B30 mm'
wvsokość 1340 mm 2

szerokośó 380 mm,
wvsokość 1340 mm 2 218

Dostawa imontaż ŻaluĄi w budynku przy ulicy Planty 39/45 w Radomiu W następujących poko-
jach:

nr Dokoiu 203 204 205 205a 207 208 210

szerokoŚĆ 370 mm,

Wvsokośc 960 mm 2 b o 4 2 2 4

szerokoŚĆ 1000 mm'

WvsokoŚć 960 mm 0 J 2 2 0 0 2

SzerokoŚÓ 970 mm,

Wvsokośc 360 mm 0 h 4 4 0 0 4

SzerokośÓ 900 mm'

WVSokośc 360 mm 2 0 0 0 2 2 U

Szerokośc B40 mm,
wvsokośc 960 mm I 0 0 0 1 1 0

Szerokośc 640 mm,

WVSokośc 960 mm 0 0 0 0 0 1 0

szerokośÓ 800 mm,

wvsokoŚc 360 0 0 0 0 0 2 0

nr ookoiu 210a 211 211a
I Suma
końcowa

szerokoŚć 370 mm'
wvsokość 960 mm 2 4 2 34
szerokość 1000 mm'
wvsokoŚć 960 mm 0 2 0 '11

szerokość 970 mm'
wvsokość 360 mm 0 4 0 22
szerokość 900 mm'
wvsokość 360 mm 2 0 2 10

szerokość 840 mm,
wvsokość 960 mm I 0 1 5

szerokość 640 mm'
wysokość 960 mm U n 0

,l

szerokoŚĆ B00 mm,
wvsokość 360 mm 0 0 0 2
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Finansowe uwarunkowania zamówienia.

Przedmiot zamówienia finansowany jest z planu finansowego wydatkow budzetowych Urzędu.

Termin wykonan!a zamówienia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, o ktorym mowa w p.2, do 15 wrzeŚnia 2015 roku. Harmono-
gram realizacji zostanie uzgodniony z zamawiającym po podpisaniu umowy. Przewiduje się, ze częśc prac

wykonawca będzie zobowiązany wykonac w godzinach pracy Urzędu, a częŚć po godzinie 15:30.

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

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

5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

zamawiający nie wyznacza szczegÓłowego warunku w tym zakresie.

5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

zamawiający nie wyznacza szczegołowego 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 wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie.

5.2 o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegaĆ się wykonawcy, ktorzy nie podlegają wykluczeniu

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

5.3 ZamawiĄący dokona oceny spełniania warunkÓw określonych W p. 5'1 ogłoszenia
na podstawie weryfikacji załączonego do ofeńy 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-

fikacji załączonych do oferty dokumentów wymienionych w p. 6.2 ogłoszenia według formuły ,,spełnia
_ nie spełnia''.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma!ą 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 arL.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 zamowienia:

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

6.1.3 Forma dokumentÓw:

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

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 usl.1 i ust' 2 p' 5

ustawy, wykonawca zobowiązany jest złozyc:
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6.2'1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaz postępowania o udzielenie zamowienia,
ktÓre zawańe jest w Formularzu ofertowym (Dodatek nr 1 do ogłoszenia).

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku 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 ofeń.

6.2.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzietenie zamówienia:

Dokumenty, o ktorych mowa w p' 6.2'1 i 6.2.2 składa kaŻdy z tych wykonawcow'

6.2.4 Forma dokumentów:

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

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

nej własnoręcznym podpisem poŚwiadczającym zgodnoŚć z oryginałem, przez osobę uprawnioną

do reprezentowania wykonawcy.

6.3 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

6.3.1 JeŻeli 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, Że nie otwańo
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 ktÓrym 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 ktÓrym 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 zamieszka-
nia, lub przed notariuszem. Postanowienia zawarte 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 kaŻdy z tych wykonawcÓw.

6.3.5 Forma dokumentów:

Dokumenty, o ktorych mowa w p. 6.3.1 muszą byczłoŻone w formie oryginału lub kopii poświad-

czonej własnoręcznym podpisem poŚwiadczającym zgodnośc z oryginałem , pŻez osobę upraw-

nioną do reprezentowania wykonawcy.

6.4 Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia publicznego.

6.4.1 W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia wymagane jest

ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego.

6.4.2 Do ofeńy nalezy załączyc dokument ustanawiający pełnomocnika, o ktorym mowa

w p.6.4.1. Przyjmuje Się, Że pełnomocnictwo do podpisania ofeńy obejmuje rowniez pełnomoc-
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nictwo do poŚwiadczenia za zgodnoŚc z oryginałem wszystkich kopii dokumentow załączonych
do ofeńy'

6'4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ktÓrych oferta uznana zostanie
za najkorzystniejszą zobowiązani będą - przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia pu-

blicznego - do dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej wspÓłpracę tych wykonawcÓw.

6.4.4 Umowa, o ktÓrej mowa w p. 6.4.3 nie moŻe byÓ umową przedwstępną ani umową zawańą
pod warunkiem zawieszającym.

Dostarczenie próbki.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kolorowego zdjęcia ŻaluĄi.

lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

8.1 Dokumenty, informacje, pytania wykonawcy przekazywaÓ będą wyłącznie:

8.'l.1 drogą elektroniczną na adres: zamowieniauswaw@stat.gov'pl,

8.1.2 faksem na numer: 22846 78 33,

8'1.3 pisemnie: |Jrząd Statystyczny w Warszawie, Wydział Finansowo - Administracyjny,

ul. 1 Sierpnia21,02-134 Warszawa.

8.2 W przypadku dokumentÓw lub informacji przekazanych przez zamawiającego 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 zamawiają-

cego dokumentÓw lub informacji, o ktorych mowa W p. 8'2 zamawiający uzna,
ze dotarły one do wykonawcy 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 błędne-

go adresu, numeru telefonu / faksu lub adresu e-mail.

8.5 Wykonawca moŻe zwrÓcic się do zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci ogłoszenia przesyłając pytanie

na numer faksu lub adres e-mail wskazany w p. B.1 . Zamawiający udzieli wyjaŚnień niezwłocznie,
jednak nie poŹniej niŻ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, Źe wniosek o

wyjaŚnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie pÓŹniej niz do końca dnia, w ktorym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku pytań uznanych przez zamawia-
jącego za kluczowe dla prowadzonego postępowania moŻliwe jest odstępstwo od podanych termi-

nÓw'

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

upowaŻnieni są: Jerzy Lach i Marzena Witkowska.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

10. Termin związania ofeńą.

Składający ofeńę pozostaje nią związany przez okres 21 dnl Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna

się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofeń'
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'l1. opis sposobu przygotowywania ofeńy.

11.1 ofertę naleŻy przygotowaĆ w języku polskim, w formie pisemnej, w sposob czytelny i trwały,

na druku lub według Wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do ogłoszenia' W przypadku sporządzenia
ofer|y 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 Jezeli wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym' to ma obowiązek złoŻyc te do-

kumenty wraz z tłumaczeniem na język polski.

11'3 Do oferty nalezy załączyc dokumenty i oŚwiadczenia wyszczegÓlnione w p 6 ogłoszenia,
w formie dla nich określonej w ogłoszeniu.

11.4 ofeńa oraz wszystkie załączone do niej dokumenty i oŚwiadczenia, powinny byÓ podpisane lub po-

świadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie

z właŚciwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do ofeńy pełnomocnictwem. Zaleca się dla uła-

twienia identyfikacji podpisującego opatrzenia podpisu pieczątką imienną'

11'5 Zamawiający zaleca' aby ofeńa była złoŻona na kolejno ponumerowanych stronach' a numeracja

stron powinnarczpoczynaÓ się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie ofeńy (zamawiają-

cy nie prosi o numerowanie czystych stron), szczegolnie, jezeli oferta nie jest trwale zespolona.

11'6 ZamawiĄący sugeruje, aby osoba upowaŹniona do podpisywania oferty podpisała kazdą stronę ofer-

ty (bez podpisywania czystych stron), szczegolnie, jeŻeli oferta nie jest trwale zespolona.

11'7 Pełnomocnictwa złoŻone wraz z ofeńą muszą byĆ złoŻone W formie oryg|nału

lub poŚwiadczonej notarialnie za zgodnośc z oryginałem kopii sporządzon ej przez notariusza.

11'8 ofeńę natezy złoŻyc w oryginale. ZłoŻenie przez wykonawcę więcej niz jednej oferty samodzieln|e

lub wspolnie z innymi wykonawcami spowoduje odrzucenie ofert.

11.9 Składając ofeńę, 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. z 2003 r' Nr 153, poz. 1503 z poŻn. zm.). W razie braku zastrzezenia zamawiĄący 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 zamÓwienia, 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 wartoŚc gospodarczą

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

do oferty.

11.10 Dokumenty z informacjami zastrzeŻonymi naleŻy zamieŚcic W oddzielnej kopercie

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

oraz opisaÓ podając na nim znak sprawy, nazwy dokumentÓw iodpowiadające im numery zawarte

w spisie treŚciw Formularzu ofeńowym'

11''t'l ofertę naleŻy złoŻyc w zaklejonej kopercie lub innym trwałym opakowaniu z podaną nazwą
i adresem wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,afefta na dostawę i montaż żaluzjiw budynkach Urzędu

Statystycznego w Warszawie. Nie otwierać przed dniem (wpisaĆ datę składania ofert) godziną 10:30"

lub podobnym napisem, dostatecznie wyrozniającym ofeńę spoŚrod innej korespondencjiwpływającej

do zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnoŚci za działania lub zaniechania spowo-

dowane niewłaściwym, błędnym lub mylącym albo niewłaŚciwe identyfikującym oznaczeniem kopeńy

zawierającej ofertę.
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11.12 JeŻeli oferta wpłynie do zamawiającego w opakowaniu niegwarantującym, Że z zawańością oferty nie

będzie moŻna zapoznac się przed upływem terminu otwarcia ofert, zamawiający niezwłocznie opaku-
je właściwie ofertę.

11.13 Ewentualne poprawki W tekŚcie oferty muszą byó naniesione W sposob czytelny

i parafowane przez osobęiosoby podpisujące ofeńę.

11'14 W przypadku złoŻenia wraz z ofertą dokumentow, ktorych zamawiający nie wymagał

(np. materiały reklamowe), nalezy je oddzielić i opisaĆ: ,,dokumenty uzupełniające".

11.15 Zmiana lub wycofanie ofeńy:

11.15.1 Wykonawca moŻe zmienic lub wycofaczłoŻoną przez siebie ofertę.

11.15.2 Zmiana lub wycofanie złozonej ofeńy jest skuteczna tylko wowczas, gdy została dokonana
przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert'

'11.15.3 Zmiana złoŻonej oferty musi byc złoŻona w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu oferty, w szczególności zmianę ofeńy nalezy złoŻyc w oryginale w zaklejonej

kopercie z podaną nazwą i adresem wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,Zmiana oferty'''

11.15'4 Wycofanie złoŻonej oferty następuje poprzezzłoŻenle zamawiającemu pisemnego oświadcze-
nia podpisanego przez wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wyko-

nawcy.

11.15.5 oŚwiadczenie o wycofaniu oferty naleŻy złoŻyc w miejscu okreŚlonym w p. 12.1 ogłoszenia
lub przesłać pocztą na adres podany w p. 12.1ogłoszenia'

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń.

12.1 ofertę należy złoŻyć W siedzibie zamawiającego przy ul. 1 Sierpnia 21 W Warszawie,
w Kancelarii Urzędu w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r', do godz. 10'00, lub przesłać pocztą na ad-

res: Urząd Statystyczny w Warszawie, Wydział Finansowo - Administracyjny ul. 1Sierpnia21,
02-134 Warszawa (za termin złoŻenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiają-

cego).

12'2 Publiczne otwarcie ofeń nastąpi w dniu '1 1 sierpnia 2015 r, o godz. '10.30' w siedzibie zamawiającego
przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie, pok. nr 210 (ll piętro).

12.3 Wykonawcy mogą uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wyko-

nawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający przeŚle informacjĘ z otwarcia ofeń, na jego wniosek.

12'4 Zamawiający niezwłocznie zwrÓci ofertę złoŻoną po terminie'

Opis sposobu obliczenia ceny.

'l3.'| Wykonawca zobowiązany jest podac w ofercie wańoŚc brutto umowy za wykonanie całości przedmio-

tu zamÓwienia.

13'2 Cena przedstawiona w ofercie musi byĆ wyraŻona w złotych polskich (PLN)' z dokładnoŚcią do dwoch

miejsc po przecinku.

13.3 Wartośc brutto umowy nie będzie podlegaĆ zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie

koszty wykonawcy i dopłaty związane z realizac1ą przedmiotu zamÓwienia w terminie oraz miejscu

wskazanym w ogłoszeniu.

13'4 Do wyliczenia wartoŚci brutto umowy za wykonanie całoŚci przedmiotu zamÓwienia publicznego, wy-

konawca zastosuje właŚciwą stawkę podatku od towarÓw i usług (VAT) w wysokoŚci procentowej ob-

owiązującej w dniu składania ofert.

13.
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13.5 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej

(w złotych polskich).

opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń.

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy' którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wy-

nikającym z ogłoszenia i będzie miała najnizszą cenę brutto'

14'2 Jeśli dwoch lub więcej wykonawcÓW zaproponuje tę samą najniŻszą 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 pierwotna'

14'3 JeŚli dwÓch lub więcej wykonawcÓw w odpowiedzi na wezwanie zamawia1ącego zaproponuję tę samą

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

lnformacje o formatnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofeńy w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1 Niezwłocznie po wyborze oferty 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 ofertazłoŻona przez wykonawcÓw wspÓlnie

ubiegających się o udzielenie zamÓwienia, pełnomocnik wyznaczony przez

tych wykonawcÓw przedstawi zamawiającemu przed zawarciem umowy dokument,

o ktorym mowa w p. 6.4.3 ogłoszenia.

15'4 JeŚli w okresie związania ofeńą, wykonawca ktorego oferta zostanie uznana za nĄkorzystniejszą,
uchyli się od podpisania umowy w terminie lub miejscu Wyznaczonym przez zamawiającego, zama-

wiający moze podpisać umowę z jednym z wykonawcÓw, ktory złozył ofertę w postępowaniu.

Wyma ga n ia dotyczące zabezpieczen ia należytego wykonan ia u mowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŹytego wykonania umowy.

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.

17'2 Zamawiający nie przewiduje zmiany w zawańej umowie w stosunku do treŚci ofeńy dotyczącej

przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

opis częścizamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofeń częściowych.

Zamawia1ący nie dopuszcza składania ofeń częŚciowych.

lnformacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzie-

lenie takich zamówień.

Zamawiający n i e przewi d uj e za mówie ń uzu pełn iaj ących.

opis sposobu przedstawiania ofeń wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadaó
ofeńy wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie-

Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń wariantowych'

15.
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Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Ad res poczty elektron icznej : zamowien iauswaw@stat. gov. pl,

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

lnformacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą byó 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).

Aukcja elektroniczna.

Zamawiający n ie przewid uj e przeprowadzen ia au kcj i elektronicznej.

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

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztow udziału w postępowaniu.

Wykonanie zamówienia przez podwykonawców.

25.1 Zamawiający dopuszcza mozliwoŚć powierzenia częŚci zamÓwienia podwykonawcom.

25.2 Jezeli wykonawca zamierza powierzyc wykonanie części zamÓwienia podwykonawcom' zobowiązany
jest do wskazania tego w ofercie.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający m oŻe u n iewazn iÓ postę powa n i e pod aj 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 zamowień pu blicznych'

Dodatki do ogłoszenia:

Formularz ofertowy,

Wzor umowy.
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