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oGŁOSZENIE o PoSTĘPoWANIU NA WYDZIERZAWIENIE MIEJSCA
NA POSTAWIENIE JEDNEGO AUTOMATU VENDINGOWEGO
w SIEDZI'BIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO w WARSZAWIE

Sprarva: wydzierzawienie miejsca na postawienie automatu vendingowego w siedzibię
Urzędu Statystycznego w Warszawie

IJrząd StatystycZny w Warszawie informuje o mozliwości składaniaofert nawydzierzawienie

miejsca w budynku przy ulicy 1 Sierpnia w Warszawie o powierzchni 1 m2* zprzęZnaczeniem

na postawienie j ednego automatu vendingowego do dystrybucj i: przekąsek, słod YIZY , zimnych

napojow. Miejsce pod automat zrrajduje się w holr"r wejściowym budynku Urzędu

Statystycznęgo w Warszawię przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie, przed salą, w ktorej

obsługiwani są interesanci.

Umowa zostanie zawartana czas nięokreślony. Warunki najmu określone Są we wzorze umowy

załączonym do o głoszenia.

Automat powinien być estetyczny (bez widocznych śladow uzytkowania) i posiadać wyrzutnik

monet z wydawaniem reszty lub terminal płatnLczy. Preferowany jest kolor granatowy, jako

dominujący kolor urządzenia lub jego okleirry. Na automacie powinna być umieszczona

czytelna informacja dla konsument w, do kogo i w jaki spos b naleŻy składa reklamacje

zw iązane z nieprawi d ł o wy m dztałan i e m aut o m at u.

Miejsce do ustawienia automatu moŻna oglądać w dni powszednie w godzinach

między 8:00 - 15:00.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena Za dzterŻawę miejsca pod automat

za okres jednego miesiąca. Wygra oferent, kt ry Zaproponuje najwyzszą cenę. Jęśli dwoch
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lub więcej oferen tow zaproponuje taką Samą' najwyzs Zą aenę'będą poproszeni o złoŻenteofert

dodatkowych, z tym, Że zaproponowana nowa cena nie moze być niŻszaniŻta, kt rą oferent

Zaproponował w pierwotnej ofercie. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert,

jeśli uczestnicy postępowania zaoferująponownie tę Samą cenę i nie dojdzie do rozstrzygilęaa

postępowania lub jeśli ofeient, Ęorego oferta zostanie przyjęta uclryli się od zawarciaumowy.

Cena minimalna na wydzierzawienie powierzchni na jeden miesiąc wynosi 80 złnetto. W cenę

wliczone są koszty zuŻycia energii elektrycznej przez automat.

oferta winna zawtęraÓ:

1 . nazwę oferęnta,

2. proponowaną cenę brutto za miesięcznie wydzierzawięnie powierzchni pod automat

vendingowy (nie mniej niŻ 98,40 zł brutto),

3. specyfikację automatu vendingowego wraz Ze zdjęciem otaz listę

Z proponowanymi do sprzedaŻy w automacie towarami,

UWAGA: W czasie rea|izacji umowy oferent będzie mogł zmteniac proponowany

asortymetrt towar ow Za pisemnym powiadomieni ęm Zamawiającego.

4. odpis z r,vłaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej.

KaŻdy oferent moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę' oferty na\eŻy składaÓ w zamkniętym

opakowaniu z dopiskiem ,,oferta na wydzierzawienie miejsca na postawienie ąutomatu

vendingowego w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszclluie'' otaz danymi oferenta (pełna

nazwafirmy i adres) w Kance|artilJrzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia2I,

do dnia 10 lipca 2017 roku do godz. 10.00. oferty złoŻonę po terminie zostanąZwtocone bęz

otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu

Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie, w pokoju nr 210.

oferęnt moŻe zwrocic się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci ogłoszenia, kierując wniosęk

na adręs Zamawtającego: IJrząd Statystyczny W Warszawię, ul. l Sierpnia 27, 02'134

Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: zamor.vieniauswaqi@stat.gor,.pl. albo faksem

na numer: 48 22 846 78 33.

Zamawtającyjest obowiązany udzieliÓ wyjaśnienntez:włocznie'jednak nie poŻniej niz na2 dnt

przed upływem terminu składania ofert _ pod warunkiem, Że wniosek o wyjaśnienie treści

ogłoszenia wpłynie do Zamawtającego nte pożniej niŻdo konca dnia, w kt rym upływa połowa
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wryznaczonego terminu składania ofert. TreśÓ zapytan wraz Z Wjaśnieniami Zamawtający

przekaŻe oferento m, bez uj awnian la żrodła zapytania, a takŻe zamieści na stronie internetowej :

http : I I w ar s z awa. s t at . g o v . p I I zamowi e n i a - p u b I i c zn e - u s .
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Zał. I _Wzor umowy.

ł'q7 celu zaclrowania wartlnk w rrczciwej korll<urencji oraz nie wskazywania poprzez parametry

technicznę określorrych nraręt< lub typow automat w, Zatnawiający przyjlnuje, Ze wszystkie rodzaje

automat w będą miały tę samą więlkoś i będą zajmowały uśredrrioną powierzclrnię l m2.

Z powierzchni tej pobierany będzie czynsz.
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