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zamaWiający:

Adres do korespondenc.ii:

Przedmiot zamówien!a:

Tryb udzielanego zamóWieniai

GodzinY pracY Urzędu i

Adres internetowy, pod którym za-

mieszczono ogloszeniei

I
I

Warszawa I grudnia 2015 r.

DyrekLol Urzędu staty5tYClnego w WarszdWie

Urząd statystYczny W WarszaWie

ul. l Sierpnia 21

02-134 Warszawa

faks 22 846 78 33

Dostawa mebli na doposażenie Urzędu statystY€znego
w Warszawie

Zapytanie ofertowe' Do czynności podejmowanych przez

zamawiającego iwykonawców W postępowaniu o udziele-
nie zamóWienia stosuje się przepisY ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,

poŻ'93, z późn' zm.) oraz właściwych przepisóW ustaWy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamóWień publicznych

zwanej dalej ,,Pzp" (Dz.U.z 2OI3 r. poz.9o7,984, 1'041

i 1473 oraz z 201.4 r. poz. 423,168,81L, 975, 7146 i 1232),

W tym szczególnie procedury określonej W art. 5a ustawy.

poniedziałek _ piątek 7:30 _ 15|30

http r//wa rszawa. stat. gov. pl/za m owie n ia publiczne-us/

zatwierdzam



URZĄD sTATYsrycZNY w WARszAWlE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

Rozozlłł l.
lNFoRMAoE oGÓLNE

l. lNFoRMAC]A o ZAMAWIA]ĄCYM

zamaWiającym jest Urząd statystyczny W WarszaWie, ul' 1 sierpnia 2]., 02-134 Warszawa,

NIP: 521-052-03-98,

REGON:000331524,

Faks: +48 22 846 78 33,

strona internetowa:http://warszawa.stat.govpl/zamowienia-publiczne-us/

ll. osoBY UPRAWNIoNE Do KoNTAKTÓw z wvrorunwcnvl

osobami uprawnionymi do kontaktu z WykonaWcami są:

lmię inazWisko: Bogdan Grzegorczyk, Marzena Witkowska,

Faks: +48 22 846 78 33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.govpl,

Godziny urzędowania:7:30 - 15:30.

lll. TRYB U DZlELEN lA ZAMÓW|ENlA

Postępowanie o udzielenie zamóWienia publicznego prowadzone jest W trybie zapytania ofertowego przY zachowaniu zasad
konkurencji, pisemności i róWnego traktowania Wszystkich wykonawców.

lV. lNFoRMAoA o oFERTACH czĘścloWYcH, WARIANToWYCH, ZAMÓWlENlAcH
UzUPEŁN lAJĄcYcH

1. Każdy Wykonawca ma prawo zlożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowvch.

3. Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert Wariantowych W rozumieniu art. 2 p' 7 ustawy PZp.

4' zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamóWienia uzupełniającego.

V. PRZE KAZYWAN lE lN FoRMAol, ośWIADCZEŃ l DoKU M ENToW W Pos I ĘPoWAN lU

1. ośWiadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem
lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacie *.pdf lub *.jpg).

2. Forma pisemna Żastrzeżona jest dla złożenia oferty Wraz z załącznikami, a także zmiany lub Wycofania oferty. szczegó-
łowe informacje dotyczące formy składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów zostały określone W Roz'
dziale V o8łoszenia'

3' Jeżeli wykonawca przekaże oświadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie ipisemnie'
za datę ich złożenia przyjmuje się datę Wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za zło
żony W terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać 5ię z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu'

VI, PODWYKONAWCY

1' Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo' Wykonawca może powierzyć wykonanie części Żamówienia podwykonaw-
cy. W takim przypadku wykonawca:

1) W przypadku kiedy samodzielnie spełnia Warunki, o których mowa W art' 22 ust' 1 ustawy Pzp, a zamierza powie-
rzyć części zamóWienia podWykonaWcom, zobowiązany jest W Formularzu oferty Wykazać części zamóWienia, któ-
re będą im powierzone,

2) W sytuacji, W której Wykazując spełnjanie warunków, o których mowa W art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotóW na zasadach określonych W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały

Ogloszenie
Znak sprawy; WAW-FA 2724.133.2015
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URZĄD sTATYsTYczNY W WARszAWlE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

udział W realizacji części zamóWienia, W odniesieniu do tych podmiotóW zobowiązany jest W Formularzu oferty
WykaZać te podmioty oraz części zamóWienia, które będą im poWierzone.

2' W przypadku korzystania z potencjału technicznego, czy też osób zdolnych do realizacji zamóWienia, a podmioty udo-
stępniające nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia, Wystarczającym dokumentem jest pisemne zoboWią
zanie tych podmiotóW do udostępnienia odpowiednich zasobóW na rzecz wykonaWcy'

3' Jeżeli W trakcie realizacji umowy wykonawca dokona zmiany albo zrezygnuje z podmiotu, na którego zasoby powoływał
się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca sa-
modzieinie spełnia Warunki udziału w postępowaniu określone W o8łoszeniu, W stopnlu nie mniejszym niZ Wymagany
W trakcie postępowania o udzielenie ninjejszego zamóWienia.

RoZDZIAŁ ll.

oPls PRZEDMloIU ZAMÓWlENlA lTERMlN WYKoNANlA

l. PRZIDM loT ZAMÓW|EN|A

1' Przedmiotem zamóWienia jest dostawa mebli na doposażenie UrŻędu statystycznego W Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu oferty, stanowiącym dodatek nr 1 do ogłoszenia
iwe wzorze umowy (dodatek nr 3).

Meble muszą być fabrycznie nowe, nie posiadające defektóW Wad konstru kcyjnYch, Wykonawczych ani wynikających
z innych zaniedbań' Wszystkie oferowane i dostarczone meble Wraz z Wyposażeniem muszą spełniać minimalne Wyma-
8ania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej
z dnia 1grudnia 1998 roku W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonYch W monitory ekra-
nowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz.973).

Na dostarczone meble Wykonawca musi udzielić 24 miesięcznej gwarancji, jednakże nie krótszej niż gwarancja produ
centa oraz 12 miesięcznej rękojmi, liczonych od daty popisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
GWarancja nie może o8raniczać praw zamaWiającego do przenoszenia dostarczonych mebli pomiędzy pomieszczeniami
zamaWiającego lub do nowe.i siedziby zamaWiającego, W przypadku zmiany przez niego siedziby' WykonaWca pokrywa
koszty Wszelkich napraw mebli i Wymiany ich części objętych gwarancją W okresie 8Warancji, W tym koszty dojazdu,
transportu, demontażU i montażu oraz ustawienia naprawionego lub Wymienionego mebIa W miejscu wskazanym
pl zez przedstaWiciela ŻamaWiającego'
Zgłoszenie reklamacji dostarczonych mebli dokonane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną uwaźane będzie
za doręczone i będzie wywoływać takie same skutki jak Wezwanie wysłane na piśmie' Zgłoszenie, W miarę możliwości,
będzie zawierać opis Wady lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy przez Wykonawcę nie może prŻekroczyć 7 dni ro-
boczych od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez zamaWiającego.
W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzvkrotna naprawa tego samego meb|a lub jedna istotna.iego na-
prawa, przez co rozumie 5ię naprawę o Wartości nie niższej niż 30% Wartości mebla Według ceny Zakupu, Wykonawca
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, llczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego Wymiany
na nowy, Wolny od Wad, o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych jak mebel wymie
niany.
Wykonawca zoboWiązanyjest na koszt Własny istaraniem Własnym doI

l) dostarczenia mebli wraz z montażem oraz rozmieszczeniem W siedzibie Zamawiającego W terminie do 16 grudnia
ŻoI5 r';

2) Wniesienia mebli do wyznaczonych pomieszczeń W siedzibie Urzędu statystycznego W Warszawie, ul. 1sierpnia
21, czynności te Wykonawca będzie Wykonywać w godzinach od 8:oo do 14;30, W dniach od poniedziałku do piąt_

ku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; prace będą Wykonywane W sposób zapewniający jak naj-
mniejszą uciążliWość dla normalnego funkcjonowania Urzędu;

3) przeniesienia Wskazanych, dotychczas użytkowanych mebli (z pomieszczeń, W których instalowane będą nowe
meble)W miejsca składowania W budynku przy ul. 1sierpnia 21W Warszawie;

4) wyczyszczenja mebli umożliwiającego ich użytkowanie (Wytarcie z kurzu, usunięcie opiłek drewna);
5) przekazania mebli na podstawie protokołu odbioru, zawierające8o:

- |iczbę porządkową,
- model,
_ nazwę producenta,

ogłoszenie
Znak sprawy: WAW-FA.27 24 1 $.20 1 5
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URZĄD sTATYsryczNY W WARszAWlE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

- l|ość.

Projekt WW. protokołu wykonawca przekaże zamawiającemu W Wersji elektronicznej najpóźniej na 2 (dwa) dni ro
bocze przed dostaWą;

6) zapewnienia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych W Umowie;

Wykonawca zoboWiązany jest do doręczenia zamawiającemu faktury VAT najpóźniej W dniu ostatniej dostawy mebli.

Wykonawca uzgodni z zamawiającym harmonogram dostaw mebli' Każda częściowa dostawa, zgodnie z harmonogra_
mem dostaw potwierdzona będzie podpisanym przez obie stronY protokołem przekazania, w którvm określona zosta-
nie ilość i rodzaj przekazanych mebli' W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczone meb|e nie spełniają
wymogów Wskazanych W UmoWie, bądź są niezgodne z zamóWieniem lub posiadają Widoczne Wady uniemoŹ|iWiające
ich prawidłowe użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do Wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na nowy'
W terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych, Iicząc od dnia podpisania protokołu zawierającego u.jawnione W trak-
cie odbioru niezgodności.

2. Kod Wspólnego słownika ZamóWień (cPV):

Kod cPV 39150000-8 Różne meble iWyposażenie'

ll. TERMlN WYKoNANlA ŻAMÓWlENlA

1' ZamóWienie będzie realizowane do 16 grudnia 2015 roku'

RoZDZ|AŁ lll.

WYsoKośĆ l ZASADY WNlEslEN lA WADlUM

WYSOKOSC WADIUM

1. Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

RoZDzlAŁ lV.

WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAZ oPls sPosoBU ocENY lcH sPEŁNlANlA; ośWlADcZENlA LUB DoKUMENTY Po-
TWlERDZAJĄcE sPEŁNlANlE WARUNKÓW UDZlAŁU LUB WYKAZUJĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUcZENlA Z PosTĘPoWANlA

l' WARUNKl UDZ|AŁU W PosTĘPoWANlU oRAZ oPls sPosoBU ocENY lcH sPEŁNlANlA

1. o udzielenie zamóWienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 oraz art' 24b ust' 3 ustawy
Pzp,

oraz

2) spełniają Warunki określone W art. 22 ust' 1 p. 1-4 Ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do Wykonywania działalności (i sposób oceny spełnienia warunku):

Zamawia.iący nie Wyznacza szczegółowego Warunku W tym zakresie. zamawia.iący dokona oceny Wykazania
spełniania przedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstaWie oświadczenia' ośWiadczenie za-
Warte jest W Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza
oferty potwierdza złożenie Wymaganego ośWiadczenia.

b) posiadania wiedzy idoświadczenia (i sposób oceny spełnienia Warunku):

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny Wykazania
spełniania przedmiotowego Warunku udziału W postępoWaniu na podstawie ośWladczenia. ośWiadczenie za-
Warte jest W Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do ogłoszenja. Złożenie podpisanego FormuIarza
oferty potwierdza złożenie Wymaganego oświadczenia'

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (i sposób oceny spełnienia warunku);

Zamawiający nie WYznacŻa szczegółowego Warunku W tYm zakresie. Zamawiający dokona oceny WykaŻania
spełniania przedmiotowe8o Warunku udziału W postępowaniu na podstaWie oświadczenia' ośWiadczenie za-

ogłoszenie
Znak sprawy: WAW-FA 27241$.2015
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Warte.jest W Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do ogłoszenia' Złożenie podpisanego Formularza
oferty potwierdza złożenie Wymaganego ośWiadczenia'

d) dysponowania osobami zdolnymi do Wykonania zamóWienia {i sposób oceny spełnienia Warunku):

Zamawiający nie Wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstawie ośWiadczenia. ośWiadczenie za
Warte jest w Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza
oferty potwierdza złożenie wymaganego ośWiadczenia.

e) sytuacji ekonomicznej ifinansowe.i (i sposób oceny spełnienia Warunku):

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie' Zamawiający dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstawie ośWiadczenia' ośWiadczenie za-
Warte jest W Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza
oferty potwierdza złożenie Wymaganego ośWiadczenia,

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie danYch
iinformacji zawartych W dokumentach żądanych do załączenia do oferty' ocena spełniania WarunkóW udziału
W postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (Wartość logiczna 1)_ nie spełnia (Wartość logiczna 0).

Wykonawca W celu Wykazania spełnienia Warunków udziału w postępowaniu może polegać na WiedŻy idośWiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do Wykonania zamóWienia oraz zdolnościach finansowych innych podmio
tóW niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosUnkóW. Wykonawca w takiej sytuacji zoboWiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamóWienia, W szczególności
przedstawiając W tym celu pisemne zoboWiązanie tych podmiotóW do oddania mu do dyspozycji niezbędnych ŻasobóW
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamóWienia' Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty do-
tyczące W szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonaWcy zasobóW innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy Wykonywaniu zamóWienia,

c) charakteru stosunku,jaki będzie łączył wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamÓWienia.

ll. ośWlADcZENlA LUB DoKUlV]ENTY PoTWlERDZAJĄCE sPEŁNlANlE WARUNKÓW UDZ|AŁU
lWYKAZUJĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUcZENlAZ PosTĘPoWANlA

Wykonawca na potwierdzenie spełniania WarunkóW udziału W postępowaniu, o których mowa W Rozdziale lV Podroz-
dziale logłoszenia składa Wraz z ofertą następujące dokumenty lub ośWiadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa W art' 22 ust. ]" p. ]. _ 4 usta
wy Pzp, (treść oświadczenia ZaWiera Formularz ofertY' Złożenie podpisanego Formu!arza oferty potwierdza złoże-

nie Wymaganego ośWiadczenia),

W celu Wykazania braku podstaw do Wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca
składa Wraz z ofertą następujące dokumenty:

1) ośWiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść ośWiadczenia zawiera Formularz oferty. Złożenie podpisa-
ne8o Formularza oferty potwierdza złożenie Wymaganego ośWiadczenia),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencii i informacji o działalności gospodarczei, jeżeli od

rębne przepisy Wymagają Wpisu do rejestru lub ewidencji' W celu WykaŻania braku podstaw doWYkluczenia
W oparciu o art. 24 ust. 1 p' 2 ustawy Pzp, Wystawiony nie Wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-
dania ofert.

W celu Wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art' 24 b ust' 3 ustawy Pzp, Wykonawca
składa wraz z ofertą listę podmiotóW należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentóW (Dz. U' z 2007 r., Nr 50, poz. 331- zpóźn. zm.) lub informację o tym,
że Wykonawca nie naIeży do grupy kapitałowej, o której mowa W art. 24 ust. 2 p. 5 ustawy PZp Wg Wzoru stanowiące
go dodatek nr 2 do ogłoszenia.

7.

3.

Ogloszenie
Znak sprawy; WAW-FA.2720.133.2415
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Wykonawcy zagraniczni :

1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce Zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
W miejsce dokumentóW wskazanych W p' 2'2) składa dokument |ub dokumenty, Wystawione w kraju, w którym
ma 5iedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie o8ło-
szono upadłości Wystawione nie Wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) jeżeli W kraju mie.jsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszka-
nia, nie wydaje się dokumentóW Wskazanych W p. 4.1), zastępuje 5ię.ie dokumentem Zawierającym ośWiadczenie,
W którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawc' złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszka-
nia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Wysta
wione z odpowiednią datą Wymaganą dla tych dokumentóW'

Zasady udziału W postępowaniu WykonaWcóW WYstępujących wspólnie:

1) wykonawcy ubiegający się Wspólnie o udzielenie zamóWienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich W postępowaniu a|bo reprezentowania W postępowaniu izawarcia umowy W sprawie za
móWienia publicznego.

lnformacje dotyczące grupy kapitałowej:

1) zgodnie z art.4 p' 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentóW (ZWanej dalej ustawą oKlK), przez grupę kapi-
tałową rozumie się Wszystkich przedsiębiorcóW którzy są kontrolowani W sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, W tym róWnieŹ tego przedsiębiorcę,

2) zgodnie z art. 4 p. 1 ustawy oKlK przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę W rozumieniu przepisóW
o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, o5obę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które
nie 5ą działalnością gospodarczą W roZumieniu przepisóW o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną Wykonującą zawód we Własnym imieniu i na Własny rachunek lub prowadzącą działalność
w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fiŻyczną, która posiada kontrolę, W rozumieniu art.4 ustawy oKlK, nad co najmniej jednym przedsię-
biorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej W rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej' jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa W art. 13
ustawy OKIK,

d) związek przedsiębiorcóW W rozumieniu art. 4 p. 2 ustawy oKlK'- na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe intere5y konsumentóW.

3) Zgodnie z art.4 p.1 ustawy oKlK przez przejęcie kontroli rozumie się: Wszelkie formy bezpośrednie8o lub pośred-
niego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu Wszystkich oko-
liczności prawnych lub faktYcznych, umożliwiają Wywieranie decydująceBo wpływu na inne8o przedsiębiorcę
lub przed5iębiorcóW; uprawnienia takie tworzą W szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu WspólnikóW albo
na Walnym Zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) Uprawnienie do powoływania lub odwoływanla większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstaWie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią Więcej niż połowę członkóW zarządu innego przedsię'
biorcy (przedsiębiorcY zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstaWie porozumień z innymi osobami'

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsjębiorcy zaleźnego),

5.

5.

ogłoszen e
Znak sprawy; WAW-FA.2720.133.2415
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f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku
przez takiego przedsiębiorcę.

7' Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców Wyżej Wskazanych warunków na podstawie danych
iinformacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty' ocena spełniania warunków udziału
W postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (Wartość logiczna 1)_ nie spełnia (Wartość logiczna o).

RoZDZlAŁ V
sPosÓB PRZYGorowANlA oFERTY WRAZ Z osWlADcZENlAMl

LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. oferta musi spełniać następujące Wymogi:

L) treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. oferta powinna zostać sporządzona W8 Wzoru, jaki stanowi For
mularz oferty stanowiący dodatek nr 1do ogłoszenia,

2) oferta musi zostać sporządzona Wjęzyku polskim W formie pisemnej,

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwały, Własnoręczny podpis złożony (W sposób umożIiwiający
identyfikację o5oby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania WVkonaWcV

4) poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane W sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane'

ll. WYMAGANE oŚWlADcZENlA
LUB DoKUM ENry sKŁADAN E WRAZ Z oFERTĄ

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) ośWiadczenia Iub dokumenty określone W RozdziaIe lV Podrozdziale ll ogłoszenia;,,oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające spełnianie WarunkóW udziału iwykazujące brak podstaw do Wykluczenia Ż postępowania'',

2) inne Wyma8ane ośWiadczenia idokumenty:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres podpisa
ne przez osoby uprawnione do repreŻentacji Wykonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegającY się wspólnie o udzielenie zamóWienia Wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego
do reprezentowania ich W postępowaniu, stosownie do art.23 ust.2 ustawy Pzp,

c) W przypadku, gdy wykonawca korzysta z Wiedzy i dośWiadczenia osób zdolnych do Wykonania zamóWienia
lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu zobowiązany jest zatączyć oryginał dokumentu za-
Wierającego zobowiązanie podmiotu trzecie8o do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korŻystania z nich przy Wykonaniu zamóWienia w zakresie określonym przez zamawiającego W Roz-
dziale lV Podrozdziale l p.3 ogłoszenia.

lll. FoRMA ośWlADczEŃ LUB DoKUMENToW WSKAZANYCH
W RozDZlALE V PoDRoZDZlALE ll oGŁosZENlA

1. Wymagane ośWiadczenia lub dokumenty powinny być złożone W formie oryginału lub kopii potwierdzone'i za zgodność
z ory8inałem przez WykonaWcę z wyłączeniem:

1) pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty W oryginale lub kopii pośWiadczonej notarialnie,

2) formularza oferty,

3) pisemnego ZobowiąZania podmiotóW udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasobów
na okres korzystania z nich przy Wykonywaniu zamówienia,

4) listy podmiotów należących do tej samej 8rupy kapitałowej W rozumieniu ustawy Z dnia 16 lutego 2oo7 r.

o ochronie konkurencji i konsumentóW (Dz. U. z 2001 r., Nr 50, poz. 33L z późn' zm.) |ub informację o tym, że Wy-
konawca nie należy do grupy kapitałowej, o które.j mowa W art. 24 ust. 2 p.5 ustawy PŻp'

Ogloszenie
Znak sprawy; WAW FA .2720j33 2015

Strona 7



4.

URZĄD sTATYsTYczNY W WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

które muszą być złożone W ory8inale'

Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
wskazane we właściWym rejestrze bądź W stosoWnym pełnomocnictwie'

W przypadku, gdy załączone do oferty ośWiadczenia lub dokumenty Żostały sporządzone w języku obcym (w tym do
kumenty sktadane przez wykonawcę zagranicznego) Zamawiający Wymaga przedstawienia ichtłumaczenia najęzyk
polski.

Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentóW będą nieczytelne lub będą budzić Wątpliwości co do ich praw-
dziWości, zamaWiający może żądać przedstawienia oryginalu lub notarialnie poświadczonej kopii dokUmentu.

lV. sPosÓB ZŁożENlA oFERTY
WRAZ Z oŚWlADcZENlAMl LUB DoKUMENTAMl

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę WraZ z ośWiadczeniami lub dokumentami Wymienionvmi W Rozdziale
V Podrozdziale ll ogłoszenia.

2.

3.

4.

Zaleca się, aby:

1) Wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami idokumentami były ponumerowane oraz połączone wsposób
trWały,

2) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis piecŻątką imienną.

W przypadku, gdy informacje zawarte W ofercie lub załączonych ośWiadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r' o zwalczaniu nieucŻciwej konkurencji
(Dz' U. z 2003 r, Nr 153, poz' 1503 z późn. zm.)' wykonawca powinien to Wyraźnie Żastrzec W ofercie i odpowiednio
oznaczyć zaslrzeżone informacje' Wskazane jest Wyodrębnienie dokumentóW zawierających zastrzeŹone informacje.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa W art.86 ust' 4 ustawy Pzp.

ofertę wraz z ośWiadczeniami lub dokumentami naleŹy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
ich zaWartości bez uszkodzenia tego opakowania.

opakoWanie zawierające ofertę Wraz z Wszystkimj wymaganymi ośWiadczeniami lub dokumentamj winno być oznaczo
ne nazwą (firmą) iadresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane: ,,oferta na dostawę mebli
na doposażenie Urzędu statystycznego W Warszawie. Nie otwjerać przed (a"...t*".i. or"n) 8od ziną 12:00", np.:

Nozwą Wykonąwcy

odres, telefon

oferta na dostawę mebli na doposażenie Urzędu statystycznego W Warszawie. Nie
otwierać przed (dnień otwarch ofeń) godŻiną 12:00'

Urząd statystyczny W Warszawie

ul. l Sierpnia 21

02 134 Warszawa

Wykonawca, może dowolnie inaczej oznakowaĆ ofertę. Z oznakowania musi jednak Wyraźnie Wynikać, że jest ofertą
W niniejszym postępowaniu '

5.

ogłoszenie
Znak sprawy: WAW FA.2724.133.2015
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RoZDZlAŁ Vl.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

WykonaWca określi cenę W Żłotych polskich oraz z dokładnością do setnych części złotego'

W cenie ofertowej Winny zostać ujęte wszelkie koszty związane z realizacją zamóWienia'

Przez cenę należy rozumieć cenę W rozumieniu art' 3 ust'1 pkt.1 ustawy z dnja 5 |ipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 20L3 r'

poz.385).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamóWienia przez wykonawców krajowych izagranicznych sposób
Wyliczenia oferty cenowe.i uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanoWionego przez
WykonaWcóW Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamóWienia), zobowiązanego do Wystawiania faktur należnych
Ż tytułu Wykonania umowy (tj. pełnomocnik mającY siedzibę lub miejsce zamjeszkania na terytorium Rzeczypospolite.j
Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej _ zgodnie
z Wymaganiami dla wykonawców zagranicznych)'

Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zamaWiający doliczy do cen netto
wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamaWiającego z tytułu realizacji Umowy podatku VAT.

RoZDZlAŁ Vll'
lNFoRMAoE o MlEJscU, TERM lN lE sKŁADANlA l oTWARclA oFERT

l. MlEJscE lTERM|N SKŁADANlA oFERT

ofertę należy złożyć W siedzibie zamawiające8o; Urząd statystyczny W Warszawie, ul. 1Sierpnia 21 w Kancelarii do dnia
4 grudnia 2015 r., do godziny 11;30.

oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone'

1.

L.

2.

L

1.

2.

3.

.

otwarcie ofert nastąpi W siedzibie
2015 r., o godzinie 12:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Żamawiającego W Warszawie przy ulicy 1 sierpnia 21', pok. ŻIo W dniu 4 grudnia

III. PU BLICZNE OTWARCIE OFERT

lV. TERMIN ZW|ĄZANlA oFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przeŻ okres 15 dni. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się Wraz

z upływem terminu składania ofert.

V. ZMIANA IWYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może przed Upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia przed upĘwem wyznaczonego terminu składania ofert.

Powiadomienie o Wprowadzeniu zmian Winno zostać złożone W sposób i formie przewidzianej w ogłoszeniu
dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będZie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZM IANA".

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba Wskazana
We WłaściWym rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełno-
mocnictwo.

ogłoszenle
Znak sprawyl WAW-FA.2720.1T 2415
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RoZDZ|AŁ Vl ll'

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFE RT

I, TRYB OCENY OFERI

ZamaWiający poprawi W ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamóWienia, niepowodujące
istotnych zmian W treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę' którego oferta została poprawio-
na.

oferta Wykonawcy, który W Wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, pole8ającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamóWienia, niepowodującej istotnej
zmiany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu.

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTN IEJSZEJ OFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wyborze oferty ŻamaWiający Wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

]eżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamaWiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towaróW i usług W Zakresie dotyczącym WeWnątrzwspóInotowego nabycia towaróW zama
Wiający W celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej W niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby ob
oWiązek Wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami'

Rozozrnt lX.

ZABEZPl EcZEN l E NALEŹYTEGo WYKoNAN lA U l\,4oWY

ZamaWiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należYtego Wykonania umowy.

Rozozrm X.

WZÓR UMoWY

Wzór umowy określaiący szczegółowe warunki, na których zamawiający zawrze umowę W sprawie Udzielenia zamó-
Wienia publicznego stanowi dodatek nr 3 do ogłoszenia.

Zamawia.iący zastrzega sobie prawo zmian treści umowy' Zmiany umowy szczegółowo określono We Wzorze umowy
(dodatek nr 3 do ogłoszenia).

RoZDZiAŁ Xl.

PoUcZENlE o ŚRoDKAcH ocHRoNY PRAWNEJ

Wykonawcy nie prŻysługu.'ą środki ochrony prawnej, za Wyjątkiem poinformowania zamaWiającego o przeprowadzonej
czynności niezgodnie z przepisami prawa lub postanoWieniami o8łoszenia. Jeśli zamaWiający uzna informację,
za praWdziWą powtórzy Wskazaną czynność informując o tym Wszystkich wykonawców biorących udział W postępowa
n iu.

RoZDZ|AŁ Xll.

FoRMALNoścl Po WYBoRzE oFERTY W cELU ZAWARclA UMoWY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

Niezwłocznie po Wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaże tę informację wykonawcom.

DWukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy
uznaje 5ię za odstąpienie od zawarcia umoWy/ co upoważnia zamaWiającego do Wyboru innego Wykonawcy.

1.

2.

7.

1.

2.

1.

2.

ogłoszenie
Znak sprawy: WAW-FA.27 24 1 $.20 1 5
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Dodatki do ogłoszenia:

1. Nr L - Formularz oferty,

2. Nr 2 - Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej,

3. Nr 3 'Wzór U mowy (nie noleży dołqczać do oferty).

ogłoszenie
Znak sprawyi WAW-FA.2720.133.2015
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