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Warszawa: Dostawa ańykułów na potzeby badania EU-s/Lc oraz ańykułów informacyjnych i promocyjnych.

Znak sprawy WAW-F A.27 20.8 -2017

oGŁoszENlE o uDzlELENlu zAMóWtENlA - dGtawy

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wańości szacunko-
wej do. 30 000 €.

SEKCJA I: ZAMAWAJACY
l. { ) NAz],vA ! ADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 , 02-134 Warszawa, woj. mazo-
wieckie, 1e1.22464 23 15, faks 2284167833.

l. 2) RoDzAJ ZAMAWAJĄGEGo: Administracja rządowa tercnowa.

sEKGJA ll : PRZEDtUlloT zAtÓWENlA
ll.{ ) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 'Dostawa ańykułów na potrzeby badania
EU-SILC oraz ańykułów informacyjnych i promocyjnych'.

ll.2) Rodzaj zamóYyienia: dostawa.

ll.3) określenle płzodmiotu zamóvvienaa:

Część 1: Dostawa aĘkułów na potrzeby badania EU-SILC:1 200 kompletów: pióro kulkowe i długopis

w sztywnym etui imitującym skórę oraz 1 200 sŹuk toreb bawelnianych z logo Uzędu.

Część 2'. Dostawa ańykułów informacyjnych i promocyjnych z logo Uzędu: 1 000 sźuk teczek firmowych,

500 sztuk torebek firmowych (kańon) o wymiarach: 32cm x 24cm x 9cm, 500 sŹuk torebek firmowych

(bawełna) o wymiarach: 40cm x 38cm x Scm, ''l 000 sztuk smyczy firmowych.

ll.4) Wspólny Słownik cPV:

301 92000-1 Wyroby biurowe,

1 8936000-9 Torby włókiennicze,

39294'1 00-0 Ańykuły informacyjne i promocyjne.

SEKGJA lll: PROCEDURA
llt.1) TRYB UDzlELEN|A zA]uÓWENlA: zapytanie ofeńowe.

1il.2) TNFORTUACJE ADilIINISTRACYJNE

zamówi6nie doĘczy projektu/programu finansowanego ze środków Unil Europejskiej: nie.

sEKcJA lV: UDzlELENlE zAilÓWENlA
Część Nr't: Dostawa aĘkułów na potneby badania E&srlc.
lv.1) DATA UDzlELENlA zAilÓWENtA: 24.O3.2}'.l7 loku'

lV.2) LICZBA OTRal/ilANYCH OFERT: 2.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

1v.4) NAz]'vA ! ADRES wYKoNAwcY, KTÓRE]ilU UDzlELoNo ZA]ilÓWEN!A:

Biznes Druk s.c. lzabela Szymańska Karol Baka, ul. zaborowska 3 lok. 90' 01 -402 Warszawa.
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lv.s) lNFoRllAcJA o cENlE WYBMNEJ oFERTY oRAz o oFERTAGH z NAJNższĄ l NAJWYżSZĄ
cENĄ
Cena wybranej ote'trl:. 47 822,40 zl

oferta z najniższą ceną: 47 822,40 zl

ofeńa z naiwyższą ceną: 04 5o'l,20 zł-

część Nr 2: Dostawa ańykułów informacyinych i promocyJnych.

lv.{) NAzwA l ADRES wYKoNAwcY' KTÓREilU uDzlELoNo zAtÓWENlA:
Część 2 postępowania unieważniono z uwagi na fakt, że wpłynęła tylko jedna ofeńa, której cena plzeryższa

kwotę, jaką zam dł,riai!ący zamieŻał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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