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02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21
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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 StatysĘcznego w Warszawie

Urząd StaĘstyczny w Warszawie

ul. I Sierpnia2l

02-134 Warszawa

faks22 846 78 33

Dostawa artykuł w na pofizeby badania ,,Kształcenie doro_

sĘch'' w 2017 roku.

Do czynności podejmowanych przez zamavliającego i wy-
konawc w w postępowaniu o udzielenie zam wienia sto_

suje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietria |964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z2016r.poz.380 zp źn.nn.) oraz właści-
wych przepis w ustawy z dnia29 sĘcntia2004 r. _ Prawo
zam wie publiczrrych zwanej dalej ,,ustawąPzp'' (Dz. U.
z2015 r. poz.2|64 zp źn. nn.) oraz postanowienia niniej-
szego ogłoszenia.

poniedziałęk _ piątek 7:30 _ 15:30

hĘ : //w ars zaw a. stat . gov .pU zamo wien i a-p ub l i c zre - us/

Warszawa,ZT grudnia 2016 r.
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RozDzlAŁI'
NronMłclpocÓLNs

I. INFoRMACJAoZAMAWIAJĄCYM

Zarnawiającyrrr jest Urząd statystyczny w Warszawie, ul. l sielpnia 2l' 02-134 warszawą

NIP: 521-052-03-98,

REGON: 000331524,

Faks: +48228467833,

stona intemetowa: hĘ ://warszawa.stat. gov.pyzamowienia-publicme-uV

. osoBY UPRAwNIoNE Do KoNTAKrÓw z wyroNewcłvr
osobami uprawnionymi do kontał:tu z wykonawcami są:

Imię i nazwisko: Marzena Witkowska, Remigiusz Rutkowski, Jerzy Lacb,

Faks: +48 ZZ 846 78 33,

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

Godziny urzędowania: 7:30 - l5;30.

uI. TRYB UDZIELENIA zAMÓwIENlA

Postępowarrie o udzielenie zam wienia publiczrego prowadzone jest w tybie apytnja ofertowego prry zachowaniu zasad
konkurencji, pisemności i r wnego naktowania wszystkich wykonawcÓw.

Iv. INFoRMACJAooFERTACHczĘŚclowYcH,wARJANTowYcH,ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNlA.lĄcYcH

1. Postępowani jest podzielone na dwie częśoi:

l) dostawa herbaty czamej _ część l,

2) dostawa tor b bawehianych _ część 2,

2. Każdy wykonawcamaprawo ?f,ożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części.

3- Zunwiający nie dopuszcza składarria ofert wariantowych w rozumieniu art' 2p.7 ustaw Pzp-

4. Zunawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zam wienia uzupehiającego.

v. PRZEKAZYWANIEINFoRMACJI,oŚwIADcZEŃIDoKUMENTÓWwPosTĘPowANIU

l. oświadczenia, wnioski, zawiadonienia oraz infommcje zamawiający i wykonawcy przr.kanją pisemnie lub faksem
lub eleknonicznie (zeskanowany podpisany dokument w fomncie r.pdflub łjpg).

2. Forrna pisemna zastzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącmikami, aakze zrriany lub wycofania ofeĘ. Szczeg -

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

3. Jeżeli wykonawca przekaże oświadczenią wnioski, zawiadomienia oraz infonnacje frkselą e|eknonicaie ipisemnie,
za datę ich złoż nia przyjmuje się daĘ wpływu dokumentu, stosownie do formy prznkaan. Dokument uważa się za zło-
żony w terninie, j żeli adresat m gl zapomać się zjego teściq przed upływem wynaczonego terminu.

VI. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zam wienia podwyko-
nawcy. W takim przypadku wykonawca:

1) w przypadku, kiedy samodzielnie spehia warunki, o kt rych mowa w art. 22 ust. I ustawy Pzp, a zamierza powie-

rzyć ćięści zan wienia podwykonawcom, zobowiązany jest w Formultrzu oferty wkaać częśc|'zam wienią kt re
będą im powiermne,
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2) w sytuacji' w kt Ę wykazując speŁrianie warunkÓw, o kt rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zaso-
bach innych podmiot w, a podmioty t będą brały udział w realizacji części zam wienia' zobowiązany jest w For-
mularzu oferty wykazać te podmioty oraz części zam wienia, kt re będą im powierzone.

2. W przypadku korrystania z potencjału tecbnicznego, czy też os b zdolnych do realizacji zam wienia, a podmioty udo-
stępniając nie będą brał udziału w realizacji części zan wienia, wystarczającym dokumentem j st pisemne zobowią-
zanie tych podmiot w do udostępnienia odpowiednich zasob w na rzecz wykonawcy. Zobowiązanie muszą podpisać
osoby upoważnione do składania oświadcze woli.

3. J żeli w trakcie realizacji umowy wykonawca dokona zmiany albo zerygnuje z podmiotu, na kt rego zasoby powĘwał
się, wykonawca będzio zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że proPonowany inny podmiot lub wykonawca samo-

dzielnie spehia warunki urtziału w posĘowaniu okeślone w oGŁoSzENIU, w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o u<lzielenie ninĘszego zam wienia'

4. Zanavłiający nie okeśla dodatkowych wymaga dotyczących umowy o podwykonawstwo, łt Ę przedmiotem są ro-

boty budowlane, kt rych niespehienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego zastzeże lub sprzeciwq poza wy-
mogami określonymi w art. l43b ust. 3 ustawy Pzp.

5. Umowy o podwykonawstwo, kt rych przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mnĘsza nŻ 0,5% wartoŚci unowy w sprawie zam wienia publicznego
bezwzĄędlnaprzedmiot Ęch dostaw lub usług.

R:OZDZIAJ,TT.

oPIs PRzEDMloTU zAMÓwIENlA I TERMIN WYKoNANIA

I. PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zam wieniajest dostawa do Urzędu Statystycmego w warszawie:

1) h rbata: kspresowa, czama, Black Tea w opakowaniu kartonowym, z staw 30 herbat pakowanycb w pojedyncze
saszetki po 5 każdego rodzaju (6 smak w x 5 szt' po 1,5 g), tj.: Yunnan' Ceylon, Assam, Indyjska, Gold Teą Earl
grey _ l900 opakowaĄ

2) torba bawełriana romliar ok. 38x42 cm z dwoma uszami dł. ok' 70 cm z logo i nadrukiem nazwy Urzędu staty-
stycaego w warszawie _ 1 900 sŹ.

2. Niedopuszczalne są ekonomicme lub profesjonalne opakowania herbat, tj.: metalicae, foliowe z naklejkami informa-
cfnymi na ich części lub z nadrukarni. Dopuszcza się opakowania specjalne przygotowywane jako oferta d|a klient w
indywidua|nych, ! . opakowania ozdobne, metalowe lub ceramicm puszki, jutowe woreczki Ę.

3' H rbaty bęące przedmiotem zam wienia nie mogą posiarlać w dniu dostawy okesu ważności l(r tszego niz 1/2 tarmins
wynikając go z daty minimalnej fiwełości (,IajlepĘ spożyć przed ko cem") i powinny spehiać warunki do wprowa-
dzenia do obrotu na rynki UE.

4. Kod wspÓlnego Słownika Zam wie (CPV):

15860000-4 kawa, herbata i podobne produkty
224 62000 -6 marsriaĘ r klamow .

' TERMINWYKoNANIAZAMÓWIENIA

Zam wienie realizowane bęclzie od dnia podpisania umowy do 16 stycmia 2017 roku.

ROZDZIALIII.
wYsoKoŚĆ I ZASADY wNIEslENlA WADIUM

I. wYsoKoŚĆwADIUM

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.
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RoZDZIAŁ I!.
WARIJNKI UDzlAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIS SPosoBU ocENY IcH SPEŁNIANIA; oŚwIADczENIA t Do-
KUMENTY PoTwIER_DzAJĄcE sPEŁNrłNE włnullrÓw UDZIAŁU I wYKAzUJĄcE BRAK PoDsTAw Do wY_

KLUCZENIA z PosTĘPowANIA

I. WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs SPoSoBU ocENY IcH sPEŁNlANlA

1. o udzielenie zam wienia ubiegać się mogą wykonawcy,kt tzy:

l) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczrości wskazane prz pisem ań' 24 ust. 1 usta\ły PzT'

oraz

2) spełnĘą warunki okeślone w art' 22 ust. l ustawy PZp, dowczĄce:

a) posiadania uprawnie do wykonywarria działalności:

Zanawizjący nie vymacza sz.czeg łowego warunku w tym zakesie. ZarnawĘący dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nI 1 do oGŁoSzENIA. Złozenie podpisanego Formu-
larza of rty potwi rdza żożenie wymaganego oświadczenia).

b) posiadarria wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wymacza szczsg łowego warunku w tym zalcesie' Zamawiający dokona oceny wykazania
spehiania przedmiotowego warunku uttziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia' (oświadczenio za-
warte jest w Fonnularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr l do oGŁosZENIA. Złożenie podpisanego Fonnu-
larza oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

c) dysponowania odpowiednim potencjałem tecbnicmym:

Zamawiający nie wyanaczz szczng&lowego warunku w tym zakesie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spełriania przedmiotowego warunku udziału w posĘpowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
wart jest w Formulalzu oferty, kt ry stanowi dodatek m l do oGŁoszENlA. ZłożeDio podpisanego Forrnu-
larza oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam wienia:

Zamawiający nie wymacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w posĘpowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek m l do oGŁosZENlA. Złoż nie podpisanego Formu-
larza oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczerria).

e) sytuacji ekonomiczlej i filansowej:

Zamawiający nie wymacza szczeg łowego warunku w tym zakesie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehiania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek ff 1 do OGŁOSZENIA. złożenie podpisan go Fomru-
larza oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

2. Zanawiający dokona oceny spehienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zawartych w oświadczeniach i dokum ntach załączonych do ofeĘ. ocena spehiania warunk w udziału w postę-

powaniu mstanie dokonana metoĄ: speŁria (wartość logicma l) _ nie spełria (wartość logiczla 0).

3. Wlkonawca w celu wykazania spehienia warunk w udziafu w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potenojale technicmym, osobach zdolnych do wykonania zam wienia oraz zdolnościaoh finansowych innych podmio-

t Ę niezależnie od charald ru prawnego łączących go z nimi stosunk w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realŁacji zam wienią w szczeg lności przedsta-

wiąiąc w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiot w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasob w na olges
korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty doĘczące
w szczegÓhości:

l) z8l(resu dosĘPnych wykonawcy zasob w innego podmiotu'

2) sposobu uykolzystaniaqezwykonawcę zasob w innego podmiotu przy wykonywaniu zamÓwienią
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3) charaktęru stosunku, jaki będziełączył wykonawcę z innym podmiotem,

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

il. oŚwtłoCZENlA LUB DoKUMENTY PoTwlERDZAJĄcE SPEŁNIANIE wARLINKow UDZIAŁ|J
I WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUCZENIA Z PoSTĘPoWANIA

Wykonawca na potwierdzenie spehriania warunk w udziafu w postępowaniu, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podroz-
dziale I OGŁOSZENIA składa wraz z ofertąnastępujące dokumenty lub oŚwiadczenia:

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

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

l) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (fteść oświadczęnia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisa-
ne go F ormularza o ferty potwi erdz a złoŻenię wymagane go o Świadczenia),

2) aktualny odpis z wlaściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej, jeŻe|i

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia,
wystawiony nie wczeŚniej niŻ6 miesięcy przedupĘwem terminu składania ofert.

W celu wykazaniabraku podstaw do wykluczęnia z postępowania wykonawca składa wrazzofertą listę podmiot w
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumięniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsument w (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz. 33l, zp źn. zm.) lub informację o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy
kapitałowej - wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do oGŁOSZENIA.

Wykonaw cy zagr aniczni:

l) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
w miejsce dokumenfu wskazanego w p. 2. 2) składa dokumęnt lub dokumenĘ wystawione w kraju, w kt rym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłoŚci - wystawione nie wcześniej niŻ6 miesięcy przedupĘwem terminu składania ofert,

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokument w wskazanych w p. 4.l),zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w kt -

rym określa się takŻe osoby uprawnione do reprezentacjiwykonawcy, złoŻone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamięszkania osoby
lub kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania, lub przed notariuszem - wystawione z od-
powiednią datą wymaganą dla tych dokument w.

Zasady udziału w postępowaniu wykonawc w występujących wsp lnie:

1) Wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam więnia zobowiązanisą do ustanowienia pehromocnika do rę-
prezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zam wienia
publicznego.

Informacj e doĘczące grupy kapitałowej:

l) Zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy o ochronię konkurencji i konsument w (zwanej dalej ustawą OKIK), przez grupę

kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorc w, ktorzy są kontrolowani w spos b be4ośredni lub poŚredni

przez jednego przedsiębiorcę, w tym rÓwniez tego przedsiębiorcę,

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

bodzie działalnoŚci gospod arczej, a takŻe:

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

przyznaje zdolność prawną' organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użrytecznoŚci publicznej, kt re
nie są działalnością gospodurcząw rozumieniu przepisÓw o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę firycznąwykonującązaw dwe własnym imieniu i na własnyrachunek lub prowadzącą działalność w ra-

mach wykonywania takiego zawodu,

!i Strona 5 zl0



U RZĄD sTATYsTYczNY w WARszAWl E

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

oGŁoSZENlE Znak sprawy: WAW-FA. 27 20.6l.Ż0|6

c) osobę ftzyczną, k;t ra posiada konfrolę, w rozumieniu art. 4 p. 4 ustawy OKIK, nad co najmniej jednym przed-
siębiorcą, choćby nie prowadziła działalnoŚci gospodarczej w rozumieniu przepis w o swobodzie działalności
gospodarczej, jeŻe|i podejmuje dalsze działania podlegającę kontroli koncentracji, o kt rej mowa w art. l3
ustawy OKIK,

d) związekprzedsiębiorc wwrozumieniuart. 4p.2 ustawyOKIK _zwyłączeniemprzepis w doĘczącychkon-
centracji.

3) Zgodnie zart.4 p. l ustawy OKIK przezprzejęcie konfroli rozumie się: wszelkie formy bezpoŚredniego lub pośred-
niego uzyskania przezprzedsiębiorcę uprawnie , kt re osobno albo łącznie,przy uwzględnieniu wszystkich okolicz-
ności prawnych lub faktycznych, umozliwiają wywieranie decydującego wpĘwu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorc w; uprawnienia takię tw orzą w szczeg lności :

a) dysponowanie bezpoŚrednio lub pośrednio większoŚcią głos w na zgromadzeniu wsp lnik w albo na walnym
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo uĄrtkownik, bądźw zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
za|eżmego), takze na podstawie porozumieri z innymi osobami'

b) uprawnienie do powoĘwania lub odwoĘwania większości członk w zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy za|eżmego)'takŻe na podstawie porozumieri z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członk w zarządu innego przedsię-
biorcy (przeds ięb iorcy zaleŻne go),

dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głos w w sp łce osobowej za|eżmej albo na walnym
zgromadzeniu sp łdzielni zależmej,takŻę na podstawie porozumie z innymi osobami,

prawo do całego albo do częŚci mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

umowa przewiduj ąca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależmym) lub przekazywanie Zysku
przęz takiego przedsiębiorcę.

7. Zanawiający dokona oceny spehienia przez wykonawcÓw wyż j wskazarrych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty. ocena speŁriania warunk w udziału w postępowaniu
Zostanie dokonana metodą: spehia (wartość logiczrra l) - nie spehia (wartość logicaa 0).

Ptozr.zlAŁ V.

SPoSoB PRZYGoToWANIA oFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

oferta musi spehriać następujące wymogi:

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

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

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się fiwaĘ własnoręczny podpis złoŻony (w spos b umozliwiający
identyfikację osoby),przez 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 inne osoby do tego umocowane.

il. WYMAGANE oŚwtłoCZENIA LUB DoKUMENTY SKŁADANE WRAZZ0FERTĄ

Wykonawca zobowiązmly jest złoĘÓ vnaz z ofertą:

l) oświadczenia lub dokumenty określone w Rozdziale IV Podrozdziale II OGŁOSZENIA: ,,oświadczenia lub doku-
menty potwierdzające spehrianie warunk w udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania'',

2) Inne wymagane oświadczęnia i dokumenty:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pehromocnictwo okreŚlające jego za]<res podpisane

przęz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

d)

e)

D
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b) w przwadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia wymagane
jest załączenie dokumentu pehromocnictwa olaeślającego zakręs 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 doŚwiadczenia os b zdolnych do wykonania zam wienia
lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu zobowiązany jest załączyĆ oryginał dokumenfu za-
wierającego zobowiązanie podmiofu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasob w
na okres korzystania znich przy wykonaniu zam wienia.

III. FoRMA oŚwnoczEŃ LUB DoKUMENTow WSKAZANYCH
w R0ZDZIALE V PoDRozDzIALE II oGŁoSZENIA

Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złoŻonę w formię oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z ory glnałem pr zęz wykonaw cę z wyłączeniem :

1) pehromocnictwa (kt re naleŻy 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 na|eżących do tej samej gupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsument w (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz. 33l, zp źn.nrr.) lub informację, o Ęm, że wykonawca
nie nalezy do grupy kapitałowej.

kt rę muszą być złoŻone w oryginale.

Za osoby uprawnione do reprezęntowania wykonawcy uznaje się osoby upowazlionę do reprezentowania wykonawcy,
wskazane we właściwym rejestrze bądźw stosownym pełnomocnictwie.

W przypadku, gdy załączone do ofeĘ oświadczęnia lub dokumenty zostaĘ sporządzone w języku obcym (w tym doku-
menty składane przezwykonawcę zagranicznego) zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczęniana językpolski.

JeŻeli złoŻone kserokopie oŚwiadczeri lub dokument w będą nieczytelne lub będą budzić wąĘliwości co do ich prawdzi-
wości, zarnawiający moze Żądać, przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumenfu.

W przypadku, gdy vłykaz lub dowody, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podrozdziale II OGŁOSZENIA będą budzić
wąĘliwoś c zarnawiającego lub gdy z poświadczęniaalbo innego dokumentu będzie wynikać, Że zam wienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienalezycie, zamawiający moŻę zwr cić się bezpośrednio do właściwego podmiofu,
narzeczkt rego usługi byĘ lub miały zostać wykonane oprzedłoŻenie dodatkowych informacji lub dokument w bez-
p o śre dnio zanaw iając emu.

IV. SPoSoB ZŁ0ŻENIA oFERTY
WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI LUB DoKUMENTAMI

Wykonawca jest zobowiązany złoŻyć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w Rozdziale V
Podrozdzialę II OGŁOSZENIA.

Zaleca się, aby:

l) wszystkie sffony oferty wrazz oświadczeniami i dokumentami byĘ ponumerowane orazpołączone w spos b trwaŁ

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

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

W prrrypadku, gdy informacje zawarte w ofercie |ub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis w ustary z dnia 16 kwiętnia 1993 r. o nła|czaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z2003 r., Nr l53 poz. 1503, zp źn. an.), wykonawca powinien to vłyruźnie zastrzec w ofęrcie i odpowiednio

omaczyć zasfrzeŻone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokument w zawierających zastrzężone informacje. Wy-

konawca nie moze zastrzec informacji, o kt rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

ofertę wraz z oŚwiadczeniami lub dokumentami na|eĘ umieścić w opakowaniu uniemozliwiającym odczytanie ich za'
wartości bez uszko dzęnia tego opakowania.

2.

J.

4.

5.

2.

J.

4.
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5. opakowanie zawiemjące ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oŚwiadczeniami lub dokumentami winno być omaczone
nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane'' ,,oferta na dosawę artyhlł w na
potrzeby bądąnia ,,Kształcenie dorosłych" w 2017 roku. Nie otwierać ptZ d fupxaćazieti otwarciaofer) godzinq 09: j0'', npJ

Nanła wykonawcy

adres, telefon

oferta na dostawę artykuł w na poftzeby badania,,Kształcenie dorosĘch'' w 20|7 roku.

Nie otwierać przęd (wpisać dzieir otwarcia ofert; $odziną 09:30.

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. I Sierpnia2l

02-134 Warszawa

Wykonawcą może dowolnie inaczej oznkować ofertę. z oaakowania musi jednak wyrafuie wynikać' żejest ofertą
w ninĘszym postępowaniu.

RoZDZIAŁVI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto oferty.

2. cena ofertowa brutto posfuzy do por wnania złożonych ofert i wyboru oferĘ najkorzystriejszej, zgodnie postanowie-
niani Rozdziału VIII.

3. w cenie ofertowej brutto uwzg|ędnia się podatek od towar w i usług oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odręb-
nych przepis w sprzedaż towaru (usługi) podlega obciązeniu podatkiem od towar w i usług oraz podatkiem akcyzowym.

4. w cenie ofertowej brutto uwzglę<tnia się wsrystkie kosĄ, opłaty do wykonania i poniesienia przez wykonawcę, a ko-
niecne do realizacji przedmiotu zam wienia oraz ewentualne upusĘ i rabaty.

5. WVkonawca określi cenę w Złotych polskich oraz z dokładnością do setrych części żotego.

. W przypadku wsp tnego ubiegania się o udzielenie zam wienia przez wykonawc w lcajowych i zagranicanych spos b
wyliczenia oferty cenowej uzalehiony jest od siedziby lub mĘsca zamieszkania pehomocnika (ustanowionego przez
wykonawc w wsp lnie ubiegających się o ucŁielenie zam wienia), zobowiązanego do wystawiania faktur nalsżnych
z tytułu wykonania umowy (tj. pehomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RzeczypospolĘ
Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawc w krajowych; poza terytorium RŻeczyPospolit j Polskiej - zgoclnie

z wyrraganiami dla wykonawc w zagranicztych).

7. Dla cel w por wnania ofert wykonawc w zagraniczrrych z wykonawcami lcajowymi, zamawiający doliczy do cen netto

wykonawc w zgranicnych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.

o koniecaości doliczenia podatku do oferty wykonawca Powinien powiadomić zamawiającego.

RozoztłłVII.
INFoRMACJE o MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I oTwARcIA oFERT

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

1. ofertę należf złożyć w siedzibie zarrawiającego: Urąd Statystycay w warszawie, ul. 1 Sierpnia 2l w Kancelarii do dnia

2 styc^ia20l7 rokl.r, do go&iny 09:00.

2. ofer1y złożone po tym terminie zostaną zwT cone.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nastąli w sietŁibie zamawiającego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 2l, pok. 2l0 w dniu 2 stycaia 20l7 lokq
o godzinie 09:30.
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Otwarcie ofert jest jawne.

M. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

rV. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ

Wykonawca pozosĘ e zwirązany złożonĄ ofertą przez okes 30 dtri. Bi g t nninu złłiązania ofertąroąoctyna się wraz z upĘ-
wern tenrrinu składania ofert.

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca możę przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złoŻenie pisemnego
powiadomienia przed upływem wymaczonego terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złoŻone w spos b i formie przewidzianej w OGŁOSZENIU d|a zło-
Żenia oferty', zzasfrzeŻeniem, że koperta zewnętnta będzie zawierała dodatkowe oziraczenie ,,,ZMIANA''.

Wycofarrie złożonej ofe(y następuje poprzęz złoŻenie pisemnego oŚwiadczenia podpisanego przęz osobę/osoby upraw-
nione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym
rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy,bądźtez posiadająca odpowiednie pehromocnictwo.

RozozIAŁ VIII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

l.

2.

3.

U RZ\D STATYSWCZNY w WARSZAWI E

TRYB OCENY OFERT

2.

J.

I.

Zarnawiający poprawi w ofercie:

l) oczywiste omyłki pisarskie'

2) oczywiste omyłki rachunkowe, zuwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegającę na niezgodności oferty z oGŁoSZENIEM, niepowodujące istotnych zmiarl w treści ofęrty',

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę' kt rego oferta zostałapoprawiona.

oferta wykonawcy, kt ry w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności
ofęrty z oGŁoSZENIEM, niepowodującej istofirej nniany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający nie będzie zvlracał się do wykonawc w o dostarczenie brakujących oŚwiadcze i dokument w. oferty
niekompletne zostaną odrzucone.

il. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kięrował się Ęrterium najnizszej ceny brutto ofeĘ.

Spos b obliczenia 
''ceny 

bruffo oferty'' został opisany w Rozdziale VI.

Zanajkorzystniejszą zostanie umana oferta, kt ra będzie zawierałanajniŻszą cenę bruffo.

JeŻeli złoŻono ofertę, kt rej wyb r prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zatnawiającego zgodnie zprze-
pisami o podatku od towar w i usług w zakręsię doĘczącym wewnątrzwsp lnotowego nabycia towar w, zamawiający
w celu ocęny takiej ofeĘ dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar w i usług, kt ry miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RozozIAŁ IX.
Z ABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamaw iając y n ie żąda wni e s i en i a zab ezpie czenia na|eż$e go wyko nan i a umo wy.

l.

2.

J.

4.
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RoZDZIAŁx'
wzÓnuuowy

wz r umowy ołreśĘący szczeg łowe warunki, na kt rych zarnawiaj ący zĄwrue unowę stanowi dodatek
nr 3 do oGŁoSZENlA.

kozoztl'l-XL
pouczBNtp o ŚnooKAcH ocHRoNY PRAwNEI

Wykonawca może niezwłocmi poinformować zarrrawiającego o niezgodnej z przepisami lub postanowieniami niliejszego
oGŁoSZENlA podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynności, do kt rej jest on zobowiązany.

RozozłłXII.
ronvłLlloŚcI po wYBoRzE oFERTY w cELU ZAwARclA UMowY

I. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocarie po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ zamawiający wyśle powiadomienie do wybranego wykonawcy i opu-
bliĘe je na stronie h11a://warszawa's1at. gov.DŁz@Q]y!u!ą:pgb].iglg:!5.

2. Dwukotrre nie usprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy
uzraje się za odstąlienie od zawarcia umowy. Jeśli wybrany wykonawca odsĘpi od podpisania umowy, wtedy zamawia-
jący podpisze umowę z dowolnie wybranym wykonawcą' kt rego oferta malazła się w grupie najlepszych ofert.

Dodatki do oGŁoSZENIA:

Nr l - Formularzofęrty.

Nr 2 - Wz r formularza doĘczący przynalezności do grupy kapitałowej.

Nr3 -Wz r umowy (Częsćl _2).

l.

2.

3.
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