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ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: WAW -FA-272O.25.20f6

Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamówienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod którym zamieszczono
ogłoszenie:

Warszawa 1 kwietnia 2016 r.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

Urząd statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
Faks 22 846 78 33

Opracowanie kompletnej dokumentacji
aplikacyjnej zawierającej wniosek Wraz
z wymaganymi zalącznikami do NFośiGW
o dofinansowanie termomodernizacji budynku
Urzędu statystycznego w Warszawie oddział
w Ciechanowie w ramach Funduszu spójności,
Program operacyjny lnfrastruktura i Środowisko
zor4-2020.
Zapytanie ofertowe.
Do czynności podejmowanych przez

zamawiająceBo i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamóWienia stosuje się przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 15, poz.93, z późn. zm.)
oraz właściwych przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2oo4 r. - Prawo zamówień
publicznych . zwanej dalej ,,ustawą Pzp"
(Dz. U. z zoLs r. poz.2164), w tym szczególnie
procedury określone w art.5a ustawy Pzp.

poniedzialek - piątek 7:30 - 15:30

http://wa rszawa.stat. gov, pl/za mowien ia'
publiczne-us/

Zatwierdzam
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RozDZlAŁ l.

tnroRuloe oeÓlrue

l. lNFoRMAcJA o ZAMAW|ĄĄCYM

zamawiającym jest Urząd statystYczny w Warszawie, ul. 1sierpnia 21, 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 UPRAWN|oNE Do KoNTAKTÓW z WYKoNAWCAM|

osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

lmię i nazwisko: Bogdan Grzegorczyk, Marzena Witkowska, Jerzy Lach,

Faks: +48 22 846 78 33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat. gov.pl,

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30.

lll. TRYB UDzlELEN lA ZAMÓWlENlA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne8o prowadzone jest W trybie zapytania ofertowego przy zachowaniu
zasad konkurenc.ii, pisemności i równego traktowania wszystkich WykonawcóW.

lV' lNFoRMAoA o oFERTACH czĘścloWYcH, WARlANToWYCH, zAMÓWlENlAcH
UzUPEŁNlAJĄcYcH

1. Postępowani€ niejest podzielone na części.

2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert Wariantowych w rozumieniu art. 2 p. 7 ustawy Pzp.

4. zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamóWienia uzupełniającego.

V. PRZEKAZYWANlE lNFoRMACJI, ośWlADczEŃ l DoKUMENTÓW W PosTĘPoWANlU

1. oświadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie

lub faksem tub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacie *.pdf lub *.lpc).

2. Forma pisemna zastrzeżona 'iest dla złożenia oferty Wraz z załącznikami, a także zmiany lub wycofania oferty.

sŻczególowe informacje dotyczące formy składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentóW zostały

określone W Rozdziale V ogłoszenia'

3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacie faksem, elektronicznie
ipisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę Wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu'

Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem

wyznaczonego terminu.

vt. PODWYKONAWCY

1. zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca:

1) kiedy samodzielnie spełnia warunki, o których mowa W art. 22 ust. L ustawy Pzp, a zamierza powierzyć

części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany 'iest w Formularzu oferty wykazać części zamóWienia,

które będą im powierzone,

ogłoszenie
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2) wykazując spelnianie warunków, o których mowa W art. 22 ust. ]. ustawy Pzp, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały 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.

W przypadku korzystania z potencjału technicznego, czy też osób zdolnych do realizacji zamówienia, a podmioty
udostępniające nie będą brały udziału w realizac.ii części zamówienia, wystarczającym dokumentem jest
pisemne zobowiązanie tych podmiotóW do udostępnienia odpowiednich zasobów na rzecz wykonawcy.

Jeżeli W trakcie realizacji umowy wykonawca dokona zmiany albo zrezygnuje z podmiotu, na którego zasoby
powotywał się, wykonawca będzie zobowiąŻany udowodnić zamawiającemu, że proponowany inny podmiot
lub wykonawca samodzielnie spełnia Warunki udzialu w postępowaniu określone W ogłoszeniu, w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

RoZDzlAŁ ll.

oPls PRzEDMIoTU zAMÓWlENlA lTERMlN WYKoNANlA

l. PRZEDMloT zAMÓWlENlA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek wraz
zWymaganymi załącznikami oraz złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjne'i do Narodowego Funduszu

ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnej dla uzyskania dofinansowania termomodernizacji
budynku Urzędu statystycznego W Warszawie oddział W ciechanowie W ramach Funduszu spójności, Program

operacyjny lnfrastruktura i środowisko 2ol4-2o2o, oś priorytetowa l _ zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.3 - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1'3.]. - Wspieranie

efektywności energetycznej W budynkach użyteczności publicznej, konkurs zamknięty nr Pols/L.3.L/Ilzols'

Kod Wspólnego słownika Żamówień (cPV):

7124].000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Budynek położony jest na terenie historycznego założenia urbanistycznego miasta ciechanowa, wpisane8o
do rejestru zabytkóW gdzie wszelkie roboty budoWlane Wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora

zabytków.

zamawiającY udostępni wykonawcy audyt energetyczny budynku W ciechnowie oraz jego inwentaryzac'ię

budowlaną wykonane w 2015 r.

zastrzeżenia związane z prowadzonym postępowaniem: zamaWiający informuje, że rozstrzygnie postępowanie,

tylko iWyłącznie, gdy uzyska zgodę Współwłaściciela budynku, tJ. zakładu Energetycznego Płock sA na Wspólne

prowadzenie inwestycji.

ll. zAKREs usŁUcl

W ramach realizacji przedmiotu zamóWienia wykonawca podejmie działania, w efekcie których przygotowane

zostaną wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu operacyjnego

lnfrastruktura iśrodoWisko 2014 - 2o2o, oś priorwetowa l- zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 -

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddzialanie 1'3'1 - wspieranie efektywności

energetYcznej W budynkach użyteczności publicznej.

W trakcie realizacji umowy wykonawca będzie świadczył usługi doradcze i usługi Wsparcia

dla Urzędu statystycznego W Warszawie w kontaktach z organami realizującymi nabór, ocenę wniosków oraz

nadzorującymi ten proces.

zamóWienie będzie realizowane w dwóch Etapach:

1} Etap 1 - Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu Wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie

termomodernizacji budynku Urzędu statystycznego W warszawie oddział w ciechanowie W ramach

Funduszu spójności, Program operacyjny lnfrastruktura środowisko 2074-2020, oś priorytetowa I -

zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1'3 _ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,

Poddzialanie 1.3.1 - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach uŹyteczności publicznej, konkUrs

Ogloszenie
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zamknięty nr Polsh3'r/Ll2o15 wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku
publikowanym przez NFośiGW zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr Polsl7.3.7l7/2075
dla budynku Urzędu statystycznego w Warszawie oddział w ciechanowie. W ramach tego etapu
wykonawca zobowiązany będzie do:

a} sporządzenia wniosku aplikacyjnego oraz Wszystkich wymaganych załączników dla projektóW
o wartości poniżej lub równej 50 mln euro całkowitych kosztóW kwalifikacyjnych, Wymienionych
w re8ulaminie konkursu z określeniem zakresu zamierzeń,

b) sporządŻenia audytu energetycznego ex_ante dla budynku Urzędu statystycznego w Warszawie
oddział w ciechanowie zgodnie z Wymogami konkursu. Audyt energetyczny ex-ante musi
być sporządzony na wzorach dokumentów zamieszczonych w metodyce sporządzania audytów
W zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach
Poliś 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1,

c) zloźenia wniosku aplikacyjnego oraz wszystkich Wymaganych załączników
do NFośiGW w wymaganym terminie.

2) Etap 2 - W ramach tego Etapu wykonawca zobowiązany będzie do:

a) konsultacji i Wsparcia udzielanych Urzędowi statystycznemu w Warszawie
w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi
ten proces,

b) świadczenia usług doradczych zamawiającemu na etapie oceny formalne.i
i merytorycznej wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie termomodernizacji
budynku Urzędu statystycznego w Warszawie oddział W ciechanowie W ramach Funduszu
spójności, Program operacyjny lnfrastruktura i środowisko 2o74-2o2o, oś priorytetowa l -

zmniejszenie emisyjności gospodarki, Dziatanie 1.3 _ wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach, Poddziałanie 1.3.]' _ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej, konkurs zamknięty nr Pols/1'3.1/1/2015,

c) aktualizacji opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami

zgłoszonymi za pośrednictwem zamawiającego przez instytucje zaan8ażowane We wdrażanie
proiektóW unijnych, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności

do wnoszenia poprawek iuzupełnień w opracowaniu mających na celu zapewnienie zgodności

z wymaganiami konkursu nr POIS/7.3.7/112O75 w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura
i Środowisko 2014-2o2o,

d) wypełnienia i złożenia wymaganych załącznikóW Wymienionymi We wzorze
Wniosku publikowanym przez NFoŚiGW zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu

nr Poslr3.7l7120].5 dla budynku Urzędu statystycznego W Warszawie oddział w ciechanowie'

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania zamawiającemu Wszelkich informacji mających wpływ
na realizację przedmiotu zamóWienia oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zgłaszane
przez zamawiającego uwagi dotyczące jego realizac.ii W formie pisemnej. Udzielanie informacji, odpowiedzi
i Wyjaśnień, o których mowa W zdaniu pierwszym będzie odbywało się W terminie nie dłuższym niż 2 dni

robocze od dnia otrzymania przez wykonawcę pisma od zamawiającego.

5. Wniosek o dofinansowanie projektu wykonawca wykona zgodnie z aktualnie

obowiązującymi przepisami, dokumentami oraz wytycŻnymi lnstytucji Wdrażającej Program

operacyjny lnfrastruktura iśrodowisko na lata 2014 - 2020 (patrz strona lnternetowa: https://www.pois.govpl).

6. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami zostaną sporządzone przy użyciu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFośiGW

7. Dodatkowo, Wygenerowany wniosek o dofinansowanie projektu Wykonawca przekaże zamawiającemu w dwóch

egzemplarzach W wersji papierowe'i oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku danych

(płyta cą pendrive), w formacie plików umożliwiającym ich edycję, tj. doc, docx, xls, xlsx oraz jako skan

uwierzytelnionego opracowania w formacie PDF lub JPG.

ogłosZenie
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02-134 WARSZAWA, ul, 1 Sierpnia 2l

MlEJscE REAL|zAcJl PRŻEDM loTU zAMÓWlENlA

Przedmiot zamówienia dotyczy Urzędu statystycznego w Warszawie oddział Ciechanów _ ul. Nadrzeczna 1,
06-400 ciechanów. spotkania i doręczenia przez wykonawcę materiałów będą odbywały się Warszawie
W siedzibie Urzędu statystycznego w Warszawie, ul. 1 sierpnia 21.

IV. TERMIN WYKONANIA

1'. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia rozstrzygnięcia konkursu
i ogłoszenia wynikóW przez NFośiGW lub do dnia 31 stycznia 2077 r. w zależności od tego, które nastąpi
pierwsze, z tym że:

1) Etap 1 - Przygotowanie i prŻekazanie zamawiającemu oraz złożenie wniosku aplikacyjne8o
do NFoŚiGW o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu statystycŻnego W Warszawie oddział
w ciechanowie zrealizowane zostanie W terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie później
niż do dnia 29 kwietnia 20]'6 r W tym etapie wykonawca zobowiązany jest do:

a) przedstawienia kompletnego Wniosku wraz załącznikami do podpisu przez
zamawiające8o najpóŹniej do dnia 26 kwietnia 2016 r.,

b) złożenia kompletnego, podpisanego prŻeŻ zamawiającego wniosku wraz załącznikami
do NFośiGW najpóźniej do dnia 29 kwietna 2016 r.

2) Etap 2 - świadczenie usług doradcŻych i ustug Wsparcia dla Urzędu statystycznego W Warszawie kontaktach
z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces realizowane będzie
do dnia rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników przez NFośiGW lub do dnia 31 stycznia 2017 r'
w zależności od tego, które nastąpi pierwsze. zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia tego
terminu, jeśli termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie określony na dzień późniejszy
niź 31stycznia 2o].7 r.

Rozoztłł. lll.

WYsoKośĆ l ZA5ADY WNlEslENlA WADlUM

l. WYsoKośĆ WAD|UM

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

RozDzlAŁ lV.

WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU ocENY lcH sPEŁNlANlA; ośWlADczENlA LUB
DoKUMENTY PoTWlERDzAjĄcE sPEŁNlANlE WARUNKÓW UDZlAŁU LUB WYKAZUJĄcE BRAK PoDSTAW Do

WYKLUczENlA z PosTĘPoWANlA

l. WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU ocENY lcH SPEŁNlANlA

].. o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1} nie podlegają WyklucŻeniu 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):

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. zamawiający dokona oceny
wykazania spetniania przedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstawie
oświadczenia. oświadczenie Żawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Dodatek nr 1

do ogłoszenia. złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego
oświadczenia.

b) posiadania wiedzy idoświadczenia (isposób oceny spełnienia Warunku):

Ogloszenie
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie Wiedzy
i dośWiadczenia, wykonawca zobowiązany jest zalączyć do oferty wykaz Wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu składania ofert, a ieżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień realizowanych
na podstawie odrębnych umóW o Wańości co najmniej 1o.ooo zł brutto każda, polegających
na opracowaniu kompletnych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych,
wraz Ż podaniem ich wartości, przedmiotu ipodmiotóW na rzecz których zamóWienia zostały
Wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały one należycie wykonane'
Wzór Wykazu zamówień stanowi Dodatek nr 2 do ogłoszenia.

c) dysponowania odpowiednim potenc'iałem technicznym (i sposób oceny spełnienia warunku);

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. zamawiający dokona oceny
wykazania spelniania przedmiotowego Warunku udziału w postępowaniu na podstawie
ośWiadczenia. oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Dodatek nr 1

do ogłoszenia. złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złoźenie wymaganego
ośWiadczenia.

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (i sposób oceny spełnienia warunku):

zamawiający nie wyŻnacza szczegółowego warunku w tym zakresie. zamawiający dokona oceny
wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
ośWiadczenia. oświadczenie zawarte .jest W Formularzu oferty, który stanowi Dodatek nr ].

do ogłoszenia. zlożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza ztożenie wymaganego
ośWiadczenia.

e) sytuacji ekonomicŻnej ifinansowej (i sposób oceny spełnienia Warunku):

zamawiający nie WyŻnacza szczegótowego Warunku W tym zakresie. zamawiający dokona oceny
wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia. oświadczenie zawarte 'iest w Formularzu oferty, który stanowi Dodatek nr 1

do o8loszenia. 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 loBiczna ].)- nie spełnia (wartość logiczna 0).

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na Wiedzy
idoświadczeniu, potencjale technicznym, osobach Żdolnych do Wykonania zamówienia oraz zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru pra nego łączących go z nimi 5to5unkóW.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponowat zasobami
niezbędnymi do realizacji zamóWienia, w szczególności prŻedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozyc'ii niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Wykonawca zobowią2any jest przedstawić dokumenty dotyczące 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 wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonYwaniu zamóWienia.

ll. oŚWlADczENlA LUB DoKUMENTY PoTWlERDZA.JĄCE sPEtNlANlE WARUNKÓW UDzlAŁU
l WYKAŻUJĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUczENlA Z PosTĘPoWANlA

Wykonawca na potwierdzenie spelniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale lV
Podrozdziale l ogłoszenia sklada Wraz Ż ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

ogłoszenie
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1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa Wart.22ust. 1p'1-4
ustawy Pzp, (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty. złożenie podpisanego FormularŻa oferty
potwierdza zlożenie wymaganego oświadczenia).

W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi
dokumenty zawierające kwoty Wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogtoszony przez Narodowy Bank Po15ki kurs średni waluty na dzień
otwarcia ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art' 24 ust' 1ustawy Pzp,
wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do Wykluczenia (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty. ztożenie
podpisanego Formularza oferty potwierdza ziożenie wyma8anego oświadczenia),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 p. 2 ustawy Pzp, Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy zagraniczni:

1) wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) w miejsce dokumentów wskazanych W p' 3.2) składa dokument lub dokumenty, Wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzaiące odpowiednio, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

2) jeżeli W kraiu miejsca zamieszkania osoby lub w kra.ju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaie się dokumentów wskazanych w p. 4 1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, W którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
ztożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, W którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lubprzed notariuszem - Wystawione z odpowiednią datą Wymaganą dla tych

dokumentów.

Żasady udzialu w postępowaniu wykonawcóW występujących wspólnie:

1) Wykonawcy ubiega'iącY się wspólnie o udzielenie zamóWienia Żobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich W postępowaniu albo reprezentowania W postępowaniu izawarcia
umoWY W sprawie zamówienia publicznego.

zamawiający dokona oceny spelnienia 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 5pełnia (wartość logiczna 0).

Rozozlm V.

sPosÓB P RŻYG oToWA N lA oFERTY WRAZ z ośWlADczENlAMl
LUB DOKUMENTAMI

I, WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. oferta musi spelniać następujące wymogl:

].) treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi

Formularz oferty, stanowiący Dodatek nr 1do ogłoszenia,

2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej,

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uzna'le 5ię trwały, własnoręczny podpis złożony (w sposób

umożliwiający identyfikację osoby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonaWcV

ogłoszenie
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4) poprawki lub zmiany W ofercie muszą być dokonane w sposób czYtetny, parafowane Własnoręcznie prŻez
osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane'

ll. WYMAGANE ośWlADczENlA
LUB DoKUMENTY sKŁADANE WRAZ z oFERTĄ

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenia lub dokumenty określone w Rozdziale lV Podrozdziale ll ogłoszenia; ,,ośWiadczenia
lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziatu i wykazujące brak podstaw do Wykluczenia
z postępowania'',

2) inne wymagane oświadczenia idokumenty:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik _ pełnomocnictwo określające jego zakres
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający slę wspólnie o udzielenie zamówienia
wymagane jest zalączenie 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 korŻysta z wiedzy i doświadczenia osób zdolnych do wykonania
zamóWienia lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu zobowiązany jest załączyć
oryginal dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie
określonym przez zamawiającego w Rozdziale lV Podrozdziale l p. 3 ogłosŻenia'

lll. FoRMA ośWlADczEŃ LUB DoKUMENTÓW W5KAZANYCH
W RozDZlALE V PoDRozDzlALE Il ocŁoszENlA

Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginalem przez wykonawcę z wyłączeniem:

pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty W oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

formularza oferty,

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

które muszą być złożone W orvginale.

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje 5ię 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
(Wtym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) zamaWiający Wymaga przedstawienia

ich tłumaczenia na język polski.

Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości
co do ich prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie pośWiadczonej kopii

dokumentu.

lV. sPosÓB zŁoŹENlA oFERTY
WRAz z ośWlADcZENlAMl LUB DoKUMENTAMl

Wykonawca jest Żobowiązany złożyć ofertę Wraz 2 oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi W Rozdziale

V PodrozdŻiale ll ogtoszenia.

Zaleca się, aby:

1} wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz połączone

w sposób trwały,

1)

2l

3)

3.

4.

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

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyla swój podpis pieczątką imienną.

W przypadku, gdy informac'ie zawarte W ofercie lub zalączonych ośWiadczeniach i dokumentach stanowią
ta'iemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe'i
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr ]'53, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec
w ofercie i odpowiednio o2naczyć zastrzeźone informacje. Wskazane jest Wyodrębnienie dokumentóW
zawierających zastrzeżone informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art.86 ust.4 ustawy Pzp.

ofertę Wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożtiWiającym odczytanie
ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania'

opakowanie zawierające ofertę wraz z Wszystkimi Wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami Winno być
oznaczone nazwą (firmą) iadresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane: ,,oferta
na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjne.i zawierającej wniosek Wraz z wYmaganymi załącznikami
do NFośiGW o dofinansowanie termomodernizacji budynku UrŻędu statystycznego W Warszawie oddział
w ciechanowie w ramach Funduszu Spójności, Program operacyjny lnfrastruktura i środowisko Żo74-2o2o.".
Nie otwierać przed {dńi.ń otwarcĘ ofe.t) godziną 10:30 ", np.:

Nazwo wykonawcy
odres, telefon

oferta na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zawierające'i wniosek wraz
z Wymaganymi załącznikami do NFoŚiGW o dofinansowanie termomodernizacji budynku
Urzędu statystycŻnego W Warszawie oddŻiał W ciechanowie w ramach Funduszu spójności,
Program operacyjny lnfrastruktura i środowisko 2o74-2oŻo." ' Nie otwierać przed (ani"' ot'.,"l"
.f.,1) godziną 10:30 "

Urząd statystyczny W Warszawie
ul. l Sierpnia 21
02-134 Warszawa

Wykonawca może dowolnie inaczej oznakować ofertę. z oznakowania musi jednak wyraŹnie wynikać,
źe jest ofertą W niniejsŻym postępowaniu.

RoZDZlAŁ Vl.

I. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca zobowiązany 'iest podać w ofercie ceny brutto za poszczególne etapy działania i cenę łączną.

cena przedstawiona w ofercie musi być Wyrażona w złotych polskich (PLN), Ż doktadnością do setnych części
złotego.

ceny jednostkowe brutto, o których mowa W p. 1 nie będą podlegać zmianie w czasie trwania umowy
i obejmują wszelkie koszty wykonawcy i dopłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie oraz
miejscu wskazanym w ogłoszeniu, za wyjątkiem przypadków określonych w projekcie umowy.

W ofercie WykonaWca zastosuje Właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentoWej

obowiązującej W dniu składania ofert.

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą Wyłącznie w walucie polskie.i (W złotych
polskich).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamóWienia przez wykonawców krajowych i zagranicznych

sposób wyliczenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania petnomocnika

7.

2.

4.

ogłoszenie
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(ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiega.jących się o udzielenie zamóWienia), zobowiązanego
do wystawiania faktur należnych z tytułu Wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce
zamiesŻkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców krajowych; poza
terytorium Rzeczypospolite.i Polskiej _ zgodnie z Wymaganiami dla wykonawcóW zagranicznych).

7. Dla celów porównania ofert wykonawcóW Zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zamawiający doliczy
do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z twułu realizacji
umowy podatku VAt

RoZDZ|AŁ Vll.

lNFoRMAclE o MlEJscu, TERMlNlE sKŁAoANlA l oTWARclA oFERT

l. MlEJscE l TERM|N SKŁADAN|A oFERT

1. ofertę należy złożyć W siedzibie zamawiającego: Urząd statystyczny w warszawie, ul. 1 sierpnia 21 w Kancelarii
do dnia 8 kwietnia 2016 r, do godziny 10;00.

2. W przypadku składania ofertY listownie decydu'ie data i godzina Wplywu przesyłki do siedziby Urzędu
statystycŻnego W Warszawie, a nje data jej nadania.

3' oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone.

II. MIEJSCE ITERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Żamawiające8o W Warszawie przy ulicy 1 sierpnia 2L, pok' 278 W dniu 8 kwietnia
2016 r., o godzinie 10:30.

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.

lV' TERM|N zWlĄŻANlA oFERTĄ

Wykonawca pozosta.je związany złożoną ofertą prŻez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

V, ZMIANA IWYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia prŻed upływem Wyznaczonego terminu składania ofert.

2' 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 ,,zMlANA''.

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez ztożenie 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
pełnomocnictWo.

RozDZlAŁ Vlll'
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

].. Zamawiający poprawi w ofercie:

].) oczywiste omyłki pisarskie,

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

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym WYkonawcę, którego oferta została poprawiona.

Ogloszenie
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oferta wykonawcv który w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z ogloszeniem, niepowodujące'i istotnej zmiany
w treści oferty będzie podlegata odrzuceniu.

II. KRYTERIAWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

zamawiający dokona oceny ofert i Wyboru oferty najkorzystnie'iszej W oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga kryterium

1, Cena brutto oferty 100 %

2. Sposób określania ceny brutto został opisany w Rozdziale Vl'

3. zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który ułoży ofertę z najniższą ceną brutto i którego oferta
odpowiada wszystkim Wymaganiom Wynikającym z ogłoszenia.

4. Jeśli dwie lub więcej ofert będzie miało najniższą cenę brutto zamawiający zaprosi wykonawcóW, którzy ztożyli
te oferty do zlożenia ofert dodatkowych. Jeśli ito działanie nie Wyłoni najkorzystniejszej oferty, Wtedy
podpisze umoWę z dowolnie wybranym wykonawcą, którego oferta znalazła się W grupie najlepszYch ofert.

Rozozrnr lX.

zABEzPlEczENlE NALEżYTEGo WYKoNANlA UMoWY

zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego Wykonania umowy.

RoZDZlAŁ X.

WzÓR UMoWY

Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Żamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamóWienia publicznego stanowi Dodatek nr 3 do ogłoszenia.

RoZDZlAŁ Xl'

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, za wyjątkiem możliwości poinformowania zamawiającego
o przeprowadzonej czynności niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami ogłoszenia. Jeśli zamawiający uzna

informację za prawdziwą powtórzy wskazaną czynność informując o tym wszystkich wykonawców biorących udział
W postępowaniu.

RoZDZIAŁ Xll'

FoRMALNoścl Po WYBoRZE oFERTY W cELU ZAWARclA UMoWY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

1. Niezwłocznie po Wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiający przekaże tę informację wykonawcom.

2. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się W wyznaczonym terminie do podpisania

umowy uznaje się 2a odstąpienie od zawarcia umowy.

3' Jeśli wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Wtedy zamawiający podpisze umowę z dowolnie

Wybranym wykonawcą, którego oferta znalazła się w grupie najlepszych ofert.

4. Jeśli w okresie związania ofertą zamawiający nie uzyska zgody współwłaściciela budynku na wspólne

prowadzenie lnwestycji, wtedy zamawiający unieważni postępowanie. zamawiający zastrzega sobie róWnież

prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferty na każdym etapie poda.iąc

przyczynę unieważnienia. Wykonawcom, którzy ztożyli oferty W postępowaniu nie przysługują żadne roszczenia

z tego tYtułu.
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Dodatki do Ogloszenia;

1. Nr L - Formularz oferty,

2. Nr 2 _ Wykaz zamówień,

3. Nr 3 - Wzór umowy.
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