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Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zam wienia:

Tryb udzielanego zam wienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod kt rym za-
mieszczono ogłoszenie:

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

|Jrząd Statystyczny w Warszawie

ul. I Sierpnia2l

02-134 Warszawa

faks22 846 78 33

oferta na dostawę sieciowego serwera plik w wyposażo_
nego w pamięć masową

Do czynności podejmowanych przez zamautiającego i wy_

konawc w w postępowaniu o udzielenie zam wienia sto-
suje się przepisy ustawy zdnia23 kwiefiria1964 r. _ Kodeks
cywilny (Dz. U. z2016r.poz.380 zp źn.nn.) oraz właści-
wych przepis w ustawy z dnia29 sĘcntia2004 r. - Prawo
zam wieri publicznych zwanej dalej ,,ustawąPzp" (Dz. U.
z20l5 r. poz.2164 zp źn. zm.), oraz postanowienia niniej-
szęgo ogłoszenia.

poniedziałek _ piątek 7:30 _ l5:30

hĘ : //warszawa. stat . gov.pU zarrtowienia-publiczrre-us/
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I. INFoRMACJA o ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest Urząd Statystycmy w warszawi , ul. l Sierpnia 2l' 02-134 warszawa,

NIP: 521-052-03-98,

REGON: 000331524,

Faks: +48 22 8467833,

sfi ona internetowa: hĘ;//warszawa. stat. gov.pVzamowienia-publicae-uV

rI. osoBY UPRAwNIoNE Do KoNTAKTÓw z wyroNłwcłlłt
osobami uprawnion)mi do kontałtu z wykonawcami są:

Imię i nazwisko: Remigiusz Rutkowski, Marzena Witkowską lerzy Lach,

Faks: +4822846 7833,

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

Godziny urzędowania: 7:30 - l5:30.

I. TRYB UDZIELENIł złuÓwnvn
Wielkość śrorlk w j akie może ptzemaczyć zanawiający na dostawę sieciowego serwera plik w wyposażonego w pamięć ma-
sową wynosi 8 434,15 zł netlo, co jest kwoĘ poniżej r wnowartości 30 000 euro netto (tj. 125 247,00 zł)' zatem do czynności
podejmowanych przez zamawiającego i wykonawc w w postępowaniu o udzielenie zam wienia stosuje się przepisy ustawy
Z dnia 23 kwietnia 19 4 r. _ Kod l<s cywihy (Dz. U. 220|6 r' poz' 380 zp bL zn.') orazwłaśoiwych przepis w ustawy z dnia
29 sĘczn\a Ż004 r. _ Prawo zam wie publicznych zwanej <lalej ,'ustawą Pzp'' (Dz. U. z 20 l 5 r. poz. 2164 z p y'm. nn.)' oraz
postanowienia niniejszego oGŁoSZENIA'

Iv. INFoRMACJA o oFERTACH czĘŚclowYcH' wARIANTowYcH' ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIA"IĄCYcH

1. Postępowanie dotyczy dostawy sieciowego serwera plik w wraz z czterema dyskami.

2. Każdy wykonawca ma prawo źożyć tylko j dną ofertę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art' 2 p. 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zam wienia uzupehiającego.

v. PRZEKAZYWANIEINFoRMACJI,oŚwIADcZEŃIDoKUMENTÓWwPosTĘPowANIU

l. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infornncje zamawiająry i wykonawcy prnkanją pisemnie lub faksem
lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacie t.pdflub łjpg).

2. Fomra pisemna zastz żona jest dla Złożenia oferty wraz z załączlikami, a także miany lub wycofania oferty. szczeg -

łowe informacje dotyczące formy składanych przez wykonawcę oświadcze i dokument w zostały określone w Roz-
dziale V oGŁoSZENIA.

3. Jeże|i wykonawca przekaż oświadczenią wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksern, elekfionicznie i pisemnie,

za datę ich złożenia przyjmuje się da4 łpływu dokumenĄ stosownie do formy prz.ekaan. Dokument uważa się za zło-
żony w t rminie, jeżeli adresat m gł zapoaać się z jego treścią przed upływem wyulaczonego te[ninu.

VI. PODWYKONAWCY

1. Zarrrawiający dopuszcza Podwykonawstwo. Wykonawca może powierryć wykonanie części zam wienia podwyko-

nawcy. W takim przypadku wykonawca:

l) w przypadkq kiedy samodzielnie spełnia warunki, o ktÓrych mowa w art .22 lst l ustawy Pzp, a zamierza powie_

rzyć cąścizam wienia podwykonawcom' zobowiązanyjest w Formu|arzu oferty wykazać częścizamÓwienią ktÓre

bęĄ im powierzone,
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2) w sytuacji, w kt rej wykazując spehrianie warunk w, o kt rych mowa w art. 22 ust. l ustawy Pzp, polegana zaso'
bach innych podmiot w, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zam wienia, zobowiązany jest w For-
mularzu ofeĘ wykazać te podmioĘ oraz części zam wienia' kl re będą im powierzone.

W przypadku korzystania z potencjafu technicznego, czy teŻ os b zdolnych do realizacji zam wienia, a podmioty udo-
stępniające nie będą brał udziału w realizacji częŚci zam wienia, wystarczającym dokumentem jest pisemne zobowią-
zanię Ęch podmiot w do udostępnienia odpowiednich zasob w na rzecz wykonawcy. Zobowiązanie muszą podpisać
osoby upowaznione do składania oświadcze woli.

JęŻeliw trakcie realizacjiumowy wykonawca dokona zmiany albo nezygnuje z podmiotu, na kil rego zasoby powoĘwał
się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnić zamawiającęmu' Ze proponowany inny podmiot lub wykonawca Samo-

dzielnie spehria warunki udziahr w postępowaniu okreŚlone w oGŁOSZENIU, w stopniu nie mniejszymniz wymagany
w trakcię postępowania o udzielenię niniejszego zam więnia.

Umowy o podwykonawstwo, kt rych przedmiotem Są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
zamawiającemu' jezeli ich wartość jest mniejsza niŻ 0,5Yo wartości umowy w sprawie zam wienia publicznego
bezwzględu na przedmiot tych dostaw lub usług.

R:ozDz]'Ał'II.
oPIs PRzEDMIoTU złuÓwrpHrł r IERMIN wYKoNANIA

I. PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

1 . Przedmiot m zam wienia jest: ,,Dostawa sieciowego senvera plik w wyposażonego w pami9ć masową'' według specy-
fikacji:
l) Model serwera QNAP TVS-471-i3-4G:

a) 4 zatoki dyskowe;
b) procesor Intel icore i3 3,5 GHz;
c) pamięć RAM: 4 GB;
d) 4 dyski twarde WD RED WD 0EFRX 6T8.

2. Dostarczony asortyment musi spehiać wynagania okeślone we wzorze umowy (dodatek nr 3 do oGŁosZENlA).
3' Kod wsp lnego Słownika ZamÓwie (CPV):

48823000-3 Serwery plik w.

. TERMINwYKoNANrłzeuÓwImrł
ZamÓwienie zealizowane będzie do 27 grudnia 2016 roku.

RoZDZIAŁ III.

wysoroŚĆ l złsADY WNIESIENIA WADIUM

I. wYsoKoŚcwłoruu
Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

Rozozlłł, IV.

WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ oPIS sPosoBU ocENY IcH SPBŁNIANIA; oŚwIADczENIA I Do-
KUMENTY PoTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE wARtJNKÓw UDZIAŁU I WYKAZUJĄCE BRAK PoDsTAw Do wY-

KLUCZENIA z PosTĘPowANIA

l. WARuNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPIS sPosoBU ocENY IcH SPEŁNIANIA

1. o udzielenie zamÓwienia ubiegać się mogą wykonawcy,kt rzy:

l) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przePisem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp'

oraz

! Strona 3 zl0



2.

aJ.

URZĄP sTATYsTYczNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

oGŁoSZENIE Znak sprawy: WAW-FA. 2'1 20.28.Ż016

2) spehriają warunki okręślone w art. 22 ust. l ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnie do wykonywania działalnoŚci:

Zamawiający nie wyznacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowęgo warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczęnia. (oświadczenie za'
wartę jest w Formularzu ofeĘ, kt ry stanowi dodatek nr l do OGŁOSZENIA. Złożęnie podpisanego Formu-
|ar za o feĘ p otwierdz a złoŻenię wymagane go o Świadczenia).

b) posiadaniawiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza szczegÓłowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenię za'
wartę jest w Formularzu ofeĘ, kt ry stanowi dodatek nr 1 do OGŁOSZENIA. Złożęnie podpisanego Formu-
|ar za o feĘ potwierdz a złoŻenię wymagane go o Świadczenia).

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie wyznacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zanawiający dokona oceny vlykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oŚwiadczenia. (oświadczenie za'
warte jest w Formularzu ofeĘ, kt ry stanowi dodatek nr l do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formu-
lar za o ferty p otwi erdz a złoŻenie wym agane go o Ś w iadc zeni a) .

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam wienia:

Zamawiający nie Wznacza szczeg łowego warunku w tym zakresię. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczęnię za'
warte jest w Formularzu ofeĘ, ktÓry stanowi dodatek nr l do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formu-
lar za o feĘ p otwierdz a złoŻęnię wymagane go oŚwiadczenia).

e) sytuacji ękonomicnej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczeg łowego warunku w tym za]<resie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oŚwiadczenia. (oświadczenię za-
warte jest w Formularzu ofeĄ, kt ry stanowi dodatęk nr l do OGŁOSZENIA. ZłoŻęnie podpisanego Formu-
|ar za o ferty p otwierdz a złoŻenie wymagane go o ś w i adc zenia) .

Zamawiający dokona oceny spehrienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zawarĘch w oŚwiadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. ocena spehriania warunk w udziału w postę-

powaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logiczna l) _ nie spehria (wartoś logiczna 0).

Wykonawca w celu wykazania spehrienia warunk w udziafu w postępowaniu moŻe polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicmym, osobach zdolnych do wykonania zam wienia oiaz zdolnościach finansowych innych podmio-
t w, niezaleznie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunk w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realrizacji zam wienia, w szczeg lności przedsta-

wiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiot w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasob w na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawi dokumenty doĘczącę
w szczeg lności:

l) zakresu dostępnych wykonawcy zasob w innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystaniaprzęzwykonawcę zasob w innego podmiofu przy wykonywaniu zam wienia,

3) charakteru stosunku, jaki będziełączył wykonawcę z innym podmiotem,

4) za]<resu i okresu udziału innego podmiofu przy wykonywaniu zam wienia.

il. oŚwtłoCZENIALUB DoKUMENTYPoTWIERDZAJĄCESPEŁNIANIE wARUNKowTJDZIAŁ|J
I WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUCZENIA Z PosTĘPowANIA

Wykonawca na potwierdzenie spehriania warunk w udziału w postępowaniu, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podroz-

dziale I OGŁOSZENIA składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

l) oświadczenie o spelnianiu warunk w udzialu w postępowaniu, o kt rych mowa w art. 22ust. l ustawy Pzp,
(reść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenię podpisanego Formularza oferty potwierdza złoŻenie wyma-

ganego oświadczenia),

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

l) oświadczenie o braku podstaw do rvykluczenia (treść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisa-
ne go F ormularza o feĘ potwi erdz a złoŻenie wymagane go o ś wiadczenia),

2) aktualny odpis z wlaściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŻeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia,
wystawiony nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W cęlu wykazania braku podstaw do wykluczęnia z postępowania wykonawca składa wrazzofertą listę podmiot w
naleŻących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sument w (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz. 33l, zp źn.nrr.) lub informację o tYm, ze wykonawca nie naleŻy do grupy
kapitałowej - wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do oGŁosZENIA.

Wykonaw cy zagraniczni :

l) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamięszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
w miejsce dokumenfu wskazanego w p. 2. 2) składa dokument lub dokumenĘ wystawione w kraju, w kt rym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,Żenie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłoŚci _ wystawione nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) JeŻeliw kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawcamasiedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokument w wskazanych w p. 4.|),zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w kt -

rym określa się takŻeosoby uprawnione do repre zentacjiwykonawcy'złoŻoneprzedwłaściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z od-
powiednią datą wymaganą dla Ęch dokument w.

Zasady udziału w postępowaniu wykonawc w występujących wsp lnie:

l) Wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzięlenie zam wienia zobowiązani są do ustanowięnia pehromocnika do re-
prezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zam wienia
publicznego.

Informacj e doĘczące grupy kapitałowej:

l) Wykonawca zobowiąZm|y jest złoĘć oświadczenię o przynalezności do grupy kapitałowej.

2) Zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsument w (zwanej dalej ustawą OKIK), przęz grupę

kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorc w, kt rzy są konfiolowani w spos b bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym r wniez tego przedsiębiorcę,

3) Zgodnie z art. 4 p. l ustawy OKIK przęzprzedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepis w o swo-

bodzie działalności gospod arczej, a takŻę:

a) osobę ftzyczną, osobę prawną' atakŻejednostkę organizacyjną niemającą osobowoŚci prawnej, kt rej ustawa

przyznaje zdolność prawną' organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użrytecenoŚci publicmej, kt re
nie są działalnością gospodarcząw rozumieniu przepis w o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę ftzycznąwykonującązaw dwe własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącądziałalność w ra-

mach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę ftzyczną,kt ra posiada konfiolę, w rozumieniu art. 4 p.4 ustawy OKIK, nad co najmniej jednym przed-

siębiorcą, choćby nie prowadziła działa]ności gospodarczej w rozumieniu przepis w o swobodzie działalnoŚci
gospodarczej, jeŻelipodejmuje dalsze działania podlegające konfioli koncenEacji, o kt rej mowa w art. 13

ustawy OKIK,

d) związekprzedsiębiorc w w rozumieniu art. 4 p.2 ustawy OKIK _ zwyłączeniem przepis w doĘczących kon-

centracji.

4) Zgodnie z art. 4 p.lustawy OKIK przęzprzejęcie konfioli rozumię się: wszelkie formy bezpośredniego lub pośred-

niego uzyskania przęzprzedsiębiorcę uprawnie , kt re osobno albołącmie,przy uwzględnieniu wszystkich okolicz-

ności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpłwu na innego przedsiębiorcę

l ub przedsięb iorc w; uprawnienia takie tvł or zą w szczeg lno śc i :

J.

4.

5.

6.
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a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głos w na zgromadzeniu wspÓlnik w albo na walnym
zgromadznniu t*ze jako zastawnik albo użytkownik, bą<lz w zarzszie innego przedsiębiorcy @rzedsiębiorcy
zaleŻle$o), takżE na podstawie porozumie z innymi osobami,

b) uprarłnienie do powoływania lub odwołwania większości członk w zarządu lub rady na<Łorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorry zaleźnego), także na podstawie porozumie z innymi osobarni,

c) członkowie jego zarądu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członk w zarządu innego przedsię-
biorry @rzedsiębiorcy zale'nego),

d) dysponowanie bezpoŚrednio lub pośrednio większością głosÓw w sp łce osobowej zalehej albo na walnym
zgomadzeniu sp łdziel mleżnej, także na podstawie porozumie z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorry (przerlsiębiorcy zależrego),

f) umowa przewidująca zxzĄzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnynr) lub prze|cazywanie z7sku
przez takiego przedsiębiorcę.

7. Zanawiający dokona oceny spehienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zawartych w dokumentach żądanych do zĄczenia do oferty. ocena spehiania warunk w urlziału w postępowaniu

zostanie dokonana metoą: spehia (wartość logiczna 1) _ nie spehia (wartoŚć logiczna 0).

1.

RozozIAŁ V.

SPoSoB PRZYGoToWANIA oFERTY WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

oferta musi Spehiać następujące wymogi:

l) Tręść oferty musi odpowiadać treści OGŁOSZENIA. ofęrta powinna zostać sporządzona wg wzoru' jaki stanowi
Formularz ofeĘ - dodatek nr 1 do OGŁOSZENIA,

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

3) oferta musi być podpisana; Za podpisanie uznaje się fiwaĘ własnoręcmy podpis złoŻony (w spos b umożliwiający
identyfikację osoby) 

'przęz 
osobę upowaznioną do reprezentowania wykonawcy,

4) Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w Spos b czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę

podpisującą ofertę lub innę osoby do tego umocowane.

il. WYMAGANE oŚwtłoCZENIA LUB DoKUMENTY SKŁADANE wRAZZoFExrĄ

Wykonawca zobowiązany jest złoĘć wraz z ofertą:

l) oświadczęnia lub dokumenty olaeślone w Rozdziale IV Podrozdziale II OGŁOSZENIA: ,,oświadczenia lub doku-
męnty potwierdzające spehrianie warunk w udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania",

2) Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pehlomocnik - pehomocnictwo określające jego zakres podpisane

przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w przwadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia wymagane
jest załączęnie dokumentu pehlomocnictwa okreŚlającego Zakres umocowania pehromocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust. 2 ustawy Pzp,

c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta Z wiedzy i doŚwiadczęnia os b zdolnych do wykonania zam wienia

lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiofu zobowiązany jest załączyć oryginał dokumentu za-

wieiającego zobowiązanie podmiotu Ezeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasob w

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam wienia.
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m. FoRMA oŚwnoCZEŃ LUB DoKUMENTow WSKAZANYCH
w R0ZDZIALE V PoDROZDZIALE II oGŁosZENIA

Wymagane oświadczęnia lub dokumenty powinny być złoŻone w formie oryginafu lub kopii potwierdzonej za zgodność
z ory glnałęm przez wykonaw cę z wyłączeniem :

l) pełnomocnictwa (kt re na|eĘ załączyć do ofeĘ w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

2) formularza oferty,

3) pisemnego zobowiązania podmiot w udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasob w
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia,

4) listy podmiot w naleŻących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronię
konkurencji i konsumęnt w (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz. 33l, zp źn. zrr.) lub informację, o tYfil, ze wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej.

kt re muszą być złoŻone w oryginale.

Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upowazrione do reprezentowania wykonawcy,
wskazane we właściwym rejesffze bądźw stosownym pełnomocnictwie.

W prąpadku, gdy załączone do ofeĘ oświadczenia lub dokumenĘ zostaĘ sporządzone w języku obcym (w tym doku-
menty składane przezwykonawcę zagranicznego) zarnawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczeniana językpolski.

JeŻeli złoŻone kserokopie oświadczeri lub dokument w będą nieczytelne lub będą budzić wąĘliwości co do ich prawdzi-
wości, zamawiający moŻe Żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

W przypadku' gdy wykaz lub dowody, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podrozdziale II oGŁoSZENlA będą budzić
wąĘliwość zamawiającego lub gdy z poświadczeniaalbo innego dokumentu będzie wynikać, Że zan wienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienaleĄcie, zamawiający moŻe zwr cić się bezpośrednio do właŚciwego podmiofu,
narzeczkt rego usługi byĘ lub miaĘ zostać wykonane oprzedłoŻenie dodatkowych informacji lub dokument w bęz-
poŚrednio zalnawiającemu' 

Iv. SPoSoB ZŁoŻEN.lA .FERTY
WRAZ Z OSWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI

Wykonawca jest zobowiązany złoĘć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w Rozdziale V
P odrozdziale II OGŁOSZENIA.

Zaleca się, aby:

1) wszystkie strony oferty wrazz oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane orazpołączone w spos b trwały'

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

3) osoba podpisująca ofertę opafrzyła sw j podpis pieczątką imienną.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oŚwiadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis w ustawy z dnia 16 kwiętnia 1993 r. o zutalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z2O03 r., Nr l53 poz.1503, zp źn. an.), wykonawca powinien to vryraźnie zastrzęc w ofercie i odpowiednio
ontaczyć zasfrzęŻone informacje. Wskazane jest wyodrębnięnie dokument w zawierających zastrzęŻone informacje. Wy-
konawca nie moze zastzec informacji, o kt rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

ofertę wraz z oŚwiadczeniami lub dokumentami na|eĘ umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich za-

wartości bez uszkodzenia tego opakowania.

opakowanie zawierające ofertę wrazz wszystkimi wymaganymi oŚwiadczęniami lub dokumentami winno byÓ ontaczone
nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane; ,,Oferta ną dostałę sieciowego
serwera ptik w wyposażonego w pamięć masowq. Nie otwierać przed fupisać dzie otwarcia op") godzinq 14: 30 ", np.:

5.

l.

2.
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Nazwą wykonawcy

adres, telefon

oferta na dostawę sieciowego serwera plik w wyposazonęgo w pamięć masową.
Nie otwierac przed (wpisa,Ó dzie otwarcia orert; $odziną 14.30.

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. I Sierpnia2l

02-134 Warszawa

Wykonawca' moze dowolnie inaczej omakować ofertę. Z onlakowania musi jednak wyruźnie wynikać, żejestofertą
w niniejszym postępowaniu.

RozozIAŁ VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca zobowiązarryjest podać w ofercie cenę brutto ofeĘ.

Cena ofertowa brutto posłuzy do por wnania złoŻonych ofęrt i wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie postanowie-
niami Rozdziału VIII.

W cenię ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towar w i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odręb-

nych przepis w sprzedaŻtowaru (usługi) podlega obciązeniu podatkiem od towar w i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W cenie ofertowej bruffo uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesieniaprzez wykonawcę, a ko-
niecane do realizacji przedmiofu zam wienia oraz ewentualne upusty i rabaty.

Wykonawca określi cenę w złoĘch polskich orM z dokładnością do setrych częŚci złotego.

W prrypadku wsp lnego ubiegania się o udzielenie zam wienia przęz wykonawc w krajowych i zagranicznych spos b
wyliczenia ofeĘ cenowej uzależmiony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pehromocnika (ustanowionego przez

wykonawc w wsp lnie ubiegających się o udzielenie zam wienia), zobowiązanego do wystawiania faktul należnych
zsułu wykonania umowy (tj. pehromocnik mający siedzibę lub miejscei zanieszkania na terytorium Rzecąryospolitej
Polskiej zgodnie z Wmaganiami dla wykonawcÓw krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
zwymaganiami dla wykonawc w zagranicznych).

Dla cel w por wnania ofert wykonaw c w zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zamawiaiący doliczy do cen netto

wykonawc w zagraniczrrych kwotę naleznego, obciąŻającęgo zamawiającego z Ęrtułu realizacji umowy podatku VAT.
O konieczności doliczenia podatku do ofeĘ wykonawca powinien powiadomić zarlawiającego.

RoZDZIAŁVII.
INFoRMACJE o MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I oTwARcIA oFERT

I. MIEJSCE I TERMIN SKLADAN1A OFERT

1. of rtę należy złożyć w siedzibie zamawiając go: Urząd statystycay w warszawie, ul. 1 Sierpnia 2l w Kancelarii do dnia

l6 grudnia 2016 rokrl do godziny 14:00.

2- oferw złożone po tym terminie zostaną zwr cone.

. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

otwarci of rt nasĘpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy uliry 1 Sierpnia 2l 
' 
pok. 2l0 w dniu 16 grudnia 2016 roku'

o godzinie 14:30.
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oGŁoSZENIE Znak sprawy: WAW-FA. 2'l 20.28.2016

I. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.

Iv. TERMIN ZW4ZANIA oFERTĄ

wykonawca pozostaj e zwivAny złożoną ofeĘ przez olces 14 dni. BĘ terminu związania ofertą roąoczyna się wraz z,ąły-
wem terrninu składania ofert.

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

l. WVkonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia przed upływem wyzraczonego terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu Zmian winno zostać złożone w spos b i fornrie przewidziarrej w oGŁoszENIU dla źo-
żania ofarty, z ZAstzeż ni lĄ że koperta zewnętana będzie zawierah dodatkowe oaaczenie 'ZMIANA".

3 . Wycofanie złożonej oferty nasĘP lje poprzez złożenie pis mn go oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby upraw-
nione do reprezentowania wykonawcy. UprawnioĘ do repr zentowania wykonawcyjest osoba wskazana we właściłym
rejestze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, bądź tez posiadająca odpowiednie pełlomocnictwo.

l.

RozozIAŁ VIII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

Zamawiający poprawi w ofercie:

l) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, zuwzg|ędnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności ofeĘ z OGŁOSZENIEM, niepowodujące istotnych zrriarl w fieści oferty',

niezwłocmie zawiadamiając o tym wykonawcę' kt rego oferta zostałapoprawiona.

oferta wykonawcy, kt ry w wymaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności
oferty z OGŁOSZENIEM, niepowodującej istomej zrriany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający nie będzie zwracał się do wykonawc w o dostarczenie brakujących oświadcze i dokument w. oferfy
niekompletne zostaną odrzuconę.

il. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się Ęrterium najniższej ceny brutto ofeĘ.

Spos b obliczenia 
''ceny 

bruffo oferty'' został opisany w Rozdziale VI.

Zanajkorzystniejszą zostanie um:rana oferta, kt ra będzie zawięrałanajniŻszą cenę brutto.

JeŻeli złoŻono ofertę, kt rej wyb r prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zarnawiającego zgodnie zprze-
pisami o podatku od towar w i usfug w zakresie dotyczącym wewnątrzwsp lnotowego nabycia towar w, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar w i usług, kt ry miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

kozozlAŁ IX.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamaw iający n i e ząda wnie s ie n i a zab ezpie czenia na|eŻryte go wykonan ia um o wy.

2.
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RozozlełX.
wzÓnuuowy

wz r umowy olcreślający szczeg łowe warunki, na kt rych zamawiaj ący zawrze umowę stanowi dodatek
nr 3 do oGŁoSZENlA.

RozDzIAŁxI.
pouczENn o ŚnoDKAcH ocHRoNY PRAwNEJ

Wykonawca może niezwłocmie poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub postanowieniami ninięj5zego
oGŁoSZENIA podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynności, do kt rej jest on zobowiązany.

l.

RozpzlAŁ xII.
FoRMALNoŚCI Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY

I. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Nięzwłocznie po wyborze najkorzysftriejszej ofeĘ zarnawiający wyśle powiadomienie do wybranego wykonawcy i opu-
blikuje je na stronie hJt}::'/'1rvarszarva.stat".sov.$I:j{amo"!vięlria-puł:lił;xrrg:us.

Dwukrofue nieusprawiedliwionę przęz wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy
Uzlr:rrję się za odstąpienie od zawmciaumowy. JeŚli wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy, wtedy zamawia-
jący podpisze umowę z dowolnie wybranym wykonawcą' kt rego oferta rulalazła się w grupie najlepszych ofert.

Dodatki do oGŁoSZENIA:

Nr1 -FormularzofeĘ.

Nr 2 -Wzor formularza doĘczący prryna|eŻności do grupy kapitałowej.

Nr3 -Wz rumowy.
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