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ogłoszenie nr 514051-N-20l 8 z dnia 2018-02-12

r.

Urząd statystyczny w Warszawie: dostawę 5 400 komplet w ręcznik w bawełnianych i

5 400

sztuk

toreb z sur wki bawełnianej na potrzeby badania BudżeĘ Gospodarstw Domowych oraz 1 900 sztuk
toreb z sur wki bawełnianej na potrzeby badania EU-SILC

oGŁosz,EI\tIE o

złłrÓwrrxru

-

Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia : Zalnieszczanle obowiązkowe
ogłoszenie doĘ czy z Zanć'lilu ienia publicznego
Zamr wienie doĘczy projektu lub programu wsp ffinansowanego ze środkw Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
Dostawa dostawę 5 400 komplet w ręcznik w bawehianych i 5 400 sztuk toreb z sur wki bawełnianej na
potrzeby badania Bu&żeĘ Gospodarstw Domowych oraz 1 900 sztuk toreb z sur wki bawehrianej na
potrzeby badania

EU-SLC.

o zan wienie mogą ubiegać

się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy'

działalność,lub działalnośćich wyodrębnionych organizacyjnie jednostelro

kt

kt rych

re b@ą realizowaĘ

zamr wienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację os b będących cżonkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie
Należy poda minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia os b naleĘcych
o

ł1 rych mowa w

art. 22 ust' 2 ustawy Pzp, nie rnniejszy

nź 30%, os

b

do jednej lub więcej

kategorii,

zatrudniolychprzez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc w albo ich jednostki (w %)

Po stęp owanie

p

rzep ro w adza centraln

y zamawiaj ący

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot,

kt

remu zamawiający powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaJący powierzyVpowierzyli prowadzenie

postępowania:

':

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Ieżeli tak, na|eĘ wymienić zamawiającycĘ którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyflkacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie j€st przeprowrdzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii

Europejskiej
Nie
W pnypadku przeprowrdzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prrwo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1)

NAzwA I ADRES: Ulząd statystyczny

33152400000, ul. ul. 1Sierpnia

2|,02134

23 26, e-mul m.witkowska3@stat.gov.pl,
Adres strony internetowcj

(lRL):

w Vr'arszawie, krajowy numer idenĘfikacyjny

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PolsL<a,tsl.22 464

faks 22 846 78 33.

httpil/warsz'awa.stat.gov.pVzamowienia-publiczne-uV

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym' można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzen lub forrratów
plików, ktore nie są ogólnie dostępne
I. 2)

RoDzAJ ZAMAWIA.IĄCEGID:

I.3) WSPÓLIYE I]DZIELAI\IE

Administracja rządowa terenowa

zAMÓwmmA

6eźeli dorycq)z

Podział obowiązków między zanawiającymi w przypadku wspólnego przęrowadzauia postępowania,
w tym w przypadku wspólnego prząrowadzania postępowania z zamawiającym'i z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedńalny za prząrowadzenie
postępowania, czy i w jakim zat<resie za przęrowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezkaitdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówieńe zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiającycĘ:
I.4) KOMUITTIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z posĘpowanig moź,na uzyskać pod
adresem (URL)

hftps://bzp. uzp.gov.pltZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50.418d-a88c-54686052fdc1
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Tak

hą

:

llw

arszawa. stat. gov.pVzamowienia-pub1iczne-us/

Adres strony internetowej' na kt rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk w

zam wienia
Tak

hą

:

l l w ars z

awa. st at. gov .pU zamowi eni a-pub li c ntę -us

l

Dostęp do dokument w z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moż,na uzyskać pod
adresem

Nie

oferĘ lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleź,y prz.esyłać:

Elektroniczrie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny spost b:

Nie
Inny spos b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposr b:

Tak
Inny spos b:

ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisamu jak w częścil SIWZ - Instrukcja Dla

Wykonawc w w p.13' l3), należy źożryw Kancelarii Urzędu StatysĘczrego w'Warszawie
Adres:
Urząd StatysĘcny w Warszawie' ul.

l

Sierpnia

2l,02-l34 Warczawa

Komunikacja elektroniczna rymaga korrystania z riałzęilzi i lrządze lub fornat w plik

q kt

re

nie są og lnie dostępne

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50-418d-a88c-54686052fdc1
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Nie
Nieograpiczony, pełny, bezpośredni i bezpłatry dostęp do tych narzędzi można uzyskac pod adrjesem:

(uRt)

il.l)

Nazwa nadana zam vłieniu przezzamawiającego: dostawę 5 400 komplet w ręcznik w

bawełnianych i 5 400 sztuk toreb z sur wki bawełnianej na potrzeby badania BudzeĘ Gospodarstw

Domowych oraz

1 900 sztuk toreb

Numer referencyjny: WAW-EA

z sur wki bawełnianej na potrzeby badania

EU-SLC.

.27 L.l .20 1 8

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamrłienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

U.2) Rodzaj zam wienia: Dostawy
II.3) Informacja o możiwościskładania ofert częściowych

Zam wienie podzielone jest na części:
Tak

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do

u,lzirłu w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Dopuszcza się składanie ofert częsciowych, tj. na jedną częśćlub obie

Maksynalna liczba częścizam wienia, na kt re może zostać udzie|one zam wienie jednemu
wykonawcy:
2

II.4)

Kr

tki opis przedmiotu zam wienia

(wiell<ość,zabes, rodzaj i ilośćdostaw usfug lub

budowlanych lub obeślenie zapotnebowania i

wryaga ) a w prrypadku parherstwa innowacyjnego

- określenle zapotrzebowanir na innowacyjny produkt, uslugę lub

zam wienia jest dostawa: Część1 : Dostawa

rob t

5 400 kompletow

roboĘ budowlane: Przedmiotem

ręczrik w bawehrianych. W skład kłżdego

kompletu wchodzą: jeden ręcznik o wymiarach nie mniejszych niż 50 x 90 cm' drugi o wymiarach nie

mniejszych niż 70 x 140 cm: a. dostawa w marcu - do 20 marca 2018 r.
_ do 8 czerwca20l8 r.

-

-

1350 szt. b. dostawa w czetwcu

1350 sŹ., c. dostawa we wrześniu - do 10 września 2018 r.

_ 1350 szt.' d.

dostawa w listop aĄzte - do 28listopada 2018 r. _ 1350 szt. Część2: Dostawa 5 400 szt. toreb z
https://bzp. uzp.gov.pltzP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50418d-a88c-54686052fdc1
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bawełnianej z jednostronn1łn nadrukiem w kolorze czamym: ,,Urząd statystyczny w Warszawie" wraz z
1ogo

jubileuszowyn Urzędu (torĘ o wymiarach ok. 38 x 41 cm z dwoma uszami o długościok.-70 cm).:

a. dostawa w marcu - do 20 marca 2018 r.

-

1350 szt. b. dostawa w czerwcu

1350 sŹ., c. dostawa we wtześniu - do 10 września 20l8 r.

listopada 2018 r.

-

-

- do 8 czerwca 2018

r.

-

1350 szt., d. dostawa w listopadzie - do 28

1350 szt. Dostawa I 900 szt. toreb z sur wki bawehianej z jednostronnym nadrukiem

w kolorze czamym: ,,Urząd

StaĘĘczny w Warszawie'' wraz

z logo jubileuszowym Urzędu

(torĘ o

wymiarach ok. 35 x 30 cm z dwoma uszami o dfugości ok. 65 cm). a' dostawa w marcu - do 20 marca
2018 r.

-

1900 szt.

n.5) Gł wny kod cPv: rqstłioo-q
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartoŚć zam wienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartościzam wieniĄ:
Wartośćbez VAT: 215800'00
Waluta:

pln
(w

prrypadtał um w ramowych lub dynamicmego systemu zahtp w - szaclml<owa całkowita

ma]aymalna wartośćw całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup w)
tr.7) Czy przewiduje się udzielenie zam wie , o

kt rych mowa

w art. 67 ust. 1

pkt

i 7lub w art

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

olreślenie przedmiotu, wielkości lub zakesu oraz waruŃ w

kt rych

na

jakich zostaną udzielone zam wienią o

mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

tr.8) okres, w

kt rym

realizowane będzie zam wienie lub okres, na ktrry zostalg zawarta umowa

ramowa lub okres, na ktr ry zostal ustanowiony dynrmiczny system zakup w:

miesiącach: /u dniach:
lub
data roąloczęcia: 201 8-03-20 lub zakoflczenia: 201 8-l l-28

II.9) Informacje dodatkowe:
https://bzp. uzp.gov.pllzP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50-418d-a88c-54686052fdc1
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m.1) WARIJI\IKI IJDZIAŁU w

ilI.l.l)

PosTĘPowAluU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreśIonej działalnościzawodowej' o ile

wynika to z odrębnych przepis w
określenie warunk w:
Inforrracje dodatkowe

m.1.2) sytuacja finansowa lłrb ekonomiczna
olaeślenie warunk w: W celu wykazania spełrienia warunku syfuacji ekonomiczrej i finansowej
zapewniającej wykonanie zam wienia dla: Części l - Wykonawca powinien wykaza się wysokością
posiadanych środkw lub zdolnościąkredytową w wysokości co najmniej l0 000

ź. Części2 -

Wykonawca powini en wykazaśsię wysokościąposiadanych środkw lub zdolnościąlrredlową w
wysokości co najmniej 3 000

ź.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolnośtechniczna lub zawodowa
określenie warunk wl. Zamawiająxy vma, iż Wykonawca posiada zdolnośćtechniczrrą lub zawodową,
Jeżeliwylraże, że wykonał nalezycie nie nniej nż dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem

i

wartością przerlmiotowi zarr wienia. Część1 - Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uznaje
dostawę:

ręcmik

w bawehrianych, bambusowych lub z tkanin mieszanych, narzut,

koc w, obrus

tkanin dekoracyjnych, fira4 zasłon. Za odpowiednią wartośćZamawiający uznaje min. 60 000
brutto

w,

ź

każla. Część2 - Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uzrraje dostawę: ' work w z

sur wki bawełrianej, lnu, juty lub innych wł kien naturalnych lub sztucmych, zwyłączeniem work w
foliowych lub papierowych, . toreb z sur wki bawełnianej' lnu, konopi i innych wł kien naturalnych
lub sztucznych z wyłączeniem toreb foliowych lub papierowych. Za odpowiednią wartość

Zamaiający unaje min.

5 000 zł brutto każda.

Zamawiający wymaga od wykonawc w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziafu w posĘpowaniu imion i nazwisk os b wykonujących czynności przl1 realizacji zam wienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu Ęch os b: Nie
Informacje dodatkowe:

m.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
Itr.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustary Pzp

fr.2.2'1Zamniający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust

5 ustawy

Pzp

TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstavia
https://bzp. uzp.gov.pll1P4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50-418d-a88c-54686052fdc1

6117

12.02.2018

https://bzp. uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50-418d-a88c-54686052fdc1

wykluczenia określonaw art.24 ust.5 pkt

1

ustawy Pzp)

wYKAz oŚwrłocznŃ sKŁADAIYYcH PRzEz wYKoNAwcĘ w CELU
wsTĘPNEGo PoTwIERDzENIA, żE Nm PoDLEGA oNwYKLUCz',ENIU oRAz sPEŁltIA
III.3)

WARUNKI IJDZIAŁU w PosTĘPowA}tIU oRAz SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodlegrniu wykluczeniu oraz spełnianiu warunk w udziału w poĘpowaniu
Tak

Oświadczenie o spehianiu kryteri w selekcji

Nie

wYKAz oŚwrłncznŃ LUB DoKtJMENTÓw, slg,łołNycrłPpJzuz
wYKoNAwcĘ w PosTĘPowA}iIU NA wEzwAI\IE zAMAwtAJAcEGo w CELU
PoTWIERDZENIA oKoLIczNoŚcI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3
m.4)

USTAWYPZP:
l.

Zaśwłladczenta właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potw'ierdzającego, że Wykonawca nie

zalega

z opłacaniem podatk

w, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potw'ierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem podatkowym' w
sprawie spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg lności

uzyskał przewidziane plawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘch latności lub
wstr4łmanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,2. Zaśitadczeniawłaściwejterenowej
jednostki organizacfrnej Zakładu Ubeąpieczeri Społecaych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ue zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczre lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniejniż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem w
sprawie spłat Ęch naleźnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg lności

uzyskał przewidztane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub
wsfozymanie w całościwykonania decyzji włŃciwego organrł 3. oświadczenia z wykazem, co

https://bzp.uzp.govplzP4ooPodgladopubllko\łanego.a8px?id=b994c67o-9b5o.418d-

88c-54686o52f'dc1

7l'l7

https//bzp. uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50-418d-a88c-54686052fdc1

12.02.2018

kźda

najmniej dw ch dostaw o wartości 60 000 zł brutto każda (dla Części1) oraz 5 000 zł bnrtto
(dla Części 2), wykonanych, a w przypadku świadcze okresowych lub ciągłych r

wnież

'

:

wykonywanych, w ohesie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres
prowadzenia działalnościjest

kr tszy _ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat

wykonania i podmiot w, na rzecz kt rych dostawy zostaĘ wykonane, otaz załączaiem dowod w
olaeślających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane na|eĘcie, przy czym dowodami,
o

kt rycb mową

są referencje bąd:ź inne

dokumenĘ wystawione przez podmiot, na rzecz kt rego

dostawy byĘ wykonywane, a w przypadku świadczen olresowych lub ciągĘch są wykonywane, a
jeżeli z tlzasadnionej przyczyny o obieĘwnym chmakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokument w - oświadczenie Wykonawcy, w prz5ryadku świadcze obesowych lub ciągĘch
nadal wykonywanych refoencje bądz inne dokumenty potw'ierdzające ich naleźryte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej nź 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli
Wykonawca wskazując dostawy, o kt rych mowa powyżej, przywofuje dostawę lub dostawy
wykonywane na rzecz Zanawiającego nie ma obowiązku dostarczania referencji lub innych
dokumentow potw'ierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. 4. odpis z właściwego
rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodatczej, jeżeli odrębne

prząisy

wyrragają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 \st. 5 pkt

l

Pąp. - dokument nie może by wystawiony wcześniejniź 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert. 5. W pr4ryadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach

innych podmiot w w celu potwierdzenia spehriania warunk w udziału w postępowaniu należy
załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami p. 8.7) c. IDW. 6. oświadczenie Wykonawry o
przynaleźnościlub braku przynaleźnoścido tej samej grupy kapitałowej, o kt rej mowa w art.24 ttst.

lp.23Pzp.
ilI.s)

wYKAz oŚwIADczDŃ LUB DoKtjMENTÓw SKŁADAIYYCH PRzEz wYKoNAwcĘ

w PosTĘPowAIm] NA wEzwA}łIE ZAMAWIA,IACEGo w CELU PoTWIERDZEI\uA
oKoLIczNoŚcI, o I0ÓRYCH MowA w ART.25 UsT. 1 PKT 1 UsTAwY PzP
m.5.1) w

zAKREslE SPEŁNIAI\IA WARI'I{KÓW IJDZIAŁU w PosTĘPoWAI\l"IU:

W celu wykazania spehrienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zam wienia dla: Część1 - Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem środkw lub zdolnością
Lredytową w wysokości co najmniej 1 0 000 z1. Cąść2 - Wykonawca powinien wykazać się
posiadaniem środkw lub zdolnościąkredytową w wysokości co najmniej 3 000 zł. Zanawiający
uzna, iż Wykonawca posiada zdolnośćtechnicaną lub zawodową, jeżeli wykaże' że wykonał należycie
nie mniej niż dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajern i wartością przedmiotowi zam wienia'

Cąść1 - Za odpowiedni

rodzaj dostawy Zamawiający umaje dostawę: ręczrrik w bawehianych,

https://bzp. uzp.gov.pltzP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50418d-a88c-54686052fdc1
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bambusowych lub z tkanin mieszanych, narzut, koców, obrusów, tkanin dekoracyjnych, firan, zasłon.
Za odpowiednią wartośćZamawiający uznaje min. 60 000 zł brutto każda. Cąść2 - Za odpoviedni
rodzaj dostawy Zamawiający l'znaje dostawę: . worków z surówki bawehianej, lnu' juty lub innych
włókien naturalnych lub sztucznycĘ z wyłączeliem worków foliowych lub papierowych, . toleb z
surówki bawełnianej, lnu, konopi i innych włókien naturalnych lub szfucmych z wyłączeniem toreb

foliowych lub papierowych. Za odpowiednią wartośó Zamawiający uzrraje min. 5 000 zł brutto każda.
Itr.5.2)

uI.ó)

w ZAKRESIE KRYTTRIÓw snr,rxcil:

wYKAz oŚwIADczEŃ

LIJB DoKt]MENTÓw

sKŁADA}rYcH PRzEzwYKoNAwcĘ

w PosTĘPowAIlIU NA wEzwAl\tm ZAMAWIA.IACEGo w CELU PoTWIERDZEI\IIA

oKoLIczNoŚcI, o KTÓRYCE MowA w ART.25

UsT.

od Wykonawcy składającego ofeĘ na Częśćl zamówienia

1

PKT

2

UsTAwY PzP

- oświadczenie i/lub kopia atestu/

świadectwa./certyfikatu potw'ierdzającego be7pieczeństwo uźytkowania ręcmłków. Zamawia1ący

wymaga złożeńawraz z ofeĄptóbek. Wymaganie dotyczy następujących pńbek: Częśó l - komplet
ręczników (1 opakowanie). Dostarczona próbka powinna byó zgodna, co do rozmiarów i wz.orcn z
ręcznikami, które Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia. Kolor ręcmików w próbce jest
dowolny, dopuszczalne są dwa różnokolorowe ręcmiki. Część2 - torba bawełniana:

l

sztuka o

wymiarach 38 x 4| cm oraz 1 sztuka o wym.iarach 35 x 30 cm. Dostarczona próbka powinna być
zgodna, co do wielkości i modelu z torbą, którą Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia. Kolor

torĘ w

próbce jest dowolny a nadruk i logo nie są wynagane.

IILT) INNE DOKUMENTYIYIE WYMIENIoNE WpktIIIS)

-m.Q

SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.l) OP$
ry.1.1)

TĘb udzielenia zamówieńa:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Infomracja na temat wadium

lV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienir:

Nie
Należy podaó informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) wymaga sĘ dożenia ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofeń

katalogów elektronicznych

:

https://bzp. uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50-418d-a88c-5468605ffdc1
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Nie
Dopuszcza się źożenieofert w postaci katalogów elektronicarych lub dołączenia do ofeń katalÓgów

elektronicaych:

Nie
lnformacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga

Ę żożenia oferĘ wańantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenieoferty wariantowej

Złożenie oferty wuiantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożentemoferĘ zasadniczej:

IV.I.Q Prr*widywana liczba wykonawców, którry zostaną zaproszeni do udzialu w poĘpowaniu
(pnetarg ograniczony' negocjaĘe z ogłoszeniem, dialog l<onhłrencyjtty, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznąo systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie z.awarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczesbików umowy ramowej:

Pnewitlziana maksymalna liczba uczeshików umowy rarnowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres stony internetowej, na

któĄbęĘ

z'amieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamiczrrego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

https://bzp.uzp'gov.plzP400Podgladopubllkowan€go.a8px?id=b994c670-9b50-118d-a88o-5ł686o52ftc'l
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W ramach umowy ramowey'dynamicznego systemu zakup w dopuszcza

się

ożenie ofert w formie

katalog w eleknonicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonychkatalog w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczołty, przetarg
ograniczotty, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na kt

Należy wskazać elemenĘ,

Ę aukcja

będzie prowadzona:

kt rych wartościbędą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości,w;nrikające z opisu przedmiotu

zam wienia:
Nie
NaleĄ poda , kt re informacje

zostaną udosĘpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicmej oraz

jaki będzie temrin ich udostępnienia:
Informacje doĘczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos b postępowania w toku aukcji elektonicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości posĘlieĄ:
lnformacje dotyczące wykorzysĘwanego sprzętu elektronicznego, rozwiąza i specyfikacji techniczrrych
w zakresie połącze :

Wymagania dotyczące Ęestracji i identylikacji wykonawc w w dŃcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas twania:

Czy wykonawcy, kt rzy nte złoĘli nowych posĘtien, zostaną zaloralifikowani do nastęnego etapu:
Warunki zanknięcia aukcji elektroniczrej

IV.2)

:

KRYTERIA OCEI\IY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

lll

IV.2.2)

Kryteria

https://bzp. uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50418d-a88c-54686052fdc1
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Znaczeni

a

Cena bruttq oferty - CzęśćI

60,00

Be4piecze stwo użytkowania - CzęśćI 40,00
Cena brutto oferty - Część2

60,00

Estetyka i funkcjonalnoś - Część2

40,00

rv.2.3) Zastosowanie procedufY, o kttÓrej mowa w att. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) rnformacje na temat negocjacjiz ogłoszeniem

Minimalne wymagania, kt re muszą spełnia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżente prawa do udzielenia zam wienia na podstawie ofert wstępnychbez
przeprow adzenia

ne g o cj acj

i

Przęulidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia Liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etap w negocjacji (w tym Liczbę etap w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i w1magan zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagr d dla wykonawc w, kt rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny hannonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczeniaLiczby rom ązafi.

Naleł podać informacje

na temat etap w dialogu:

Informacje dodatkowe:
https//bzp. uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50418d-a88c-54686052fdc1
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IV.33) Informacje nr temrt partnerstwa innowacyjnego
Elernenty opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymaganią którym muszą odpowiadac
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacj om poptzez.
zastosowanie kĘ/teńów oceny ofeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres stony internetowej, na któĘ jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejesfuacji i idenĘfikacji wykonawców w licytacji elektrończrej, w tym
wymagania techn icme w ządzeh informatycmy

ch:.

Sposób postępowania w toku lirytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

posĘlień:
krformacje o liczbie etapów

liclacji

elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nle złoĘli nowych posĘlielń, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczene do adzrałuw licytacji eleknonicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elekhonicznej

:

Temlin i warunki zamknięcia licyhcji elektroniczrej:

Istotne dla stron postanowienią które zostaną wprowadzone do teścizańeranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

rilymagania doĘcące zabezpieczenia należytego wykonania umo}vy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferĘ' na
https://bzp. uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50-418d-a88c-54686052fdc1
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia

zmian:

':

Dopuszcza się zmiany postanowień zawaĘ umowy w stosunku do treścioferty na podstawie' której
dokonano wyboru Wykonawcy gdy, zachodzt,co najmniej jedna z nasĘpujących okolicmości:1.

koniecznośćzmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zanavłiający, działając z

należyą starannością,ńe mógł przewidzieó, 2. Wykonawcę' któremu Zamawiający udzielił zamówienią
ma zasĘlić nowy Wykonawca w w1miku po-łączenia, podziału' przekształcenia, upadłości,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawry lub jego przedsiębiorstwą o ile nowy
Wykonawca spehia warunki udziafu w posĘpowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zrnian umowy, 3. w wyniku przejęcia pnez Zamawiającego

zobowiązań Wykonawry względem jego podwykonawców, 4. zrniany, nie są istotne w rozumieniu art.

l44 ust. le Pzp. Wszelkie "rniany i uzupehienia do niniejszej umowy mogą byó dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmiepod rygorem niewaźności.
IV.O INTORMACJE ADNIINISTRACYJ}IE

IV.ó.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poŃnym (jeżeli dotyczy):

Środki shrżące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skladania ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina:

1 I

:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzg|ędu na

piĘ pofuzebę udzielenia

zamówienia ftrzetatg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniern):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>

polski

IV.6.3) Termin związanir ofeńą: do: olres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofe,rt)
IV.6.4) Przewiduje

Ę unieważnienie postępowania

o udzielenie

zamówienią w prz5rpadku

nieprzyznania środków pochodzących z budźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa cdonkowsHe Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Ilandlu (EFTA), lritóre miały byó przeznrczone na sfinansowanie calości lub części zamówienia: Nie
https://bzp. uzp.gov.fllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b994c670-9b50418d-a88c-54686052fdc1
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IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie posĘpowania o udzielenie zamrwienią jeżeli środkisłużące

sfinansowaniu zam wier na badania naukowe lub prace rozwojowe'

kt

re zamawiający zxmietzal

przeznlczy la slinansowanie całościlub częścizam wienĘ nie zostały mu przyzll'łr'e
IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

Część
I Nazwa:
nr:
1)

Kr

Dostawa 5 40okomplet w ręcznik w bawehianych na pofuzeby badania Budżety
Gospodarstw Domowych

tki opis przedmiotu zamt wienia (wielkość,zalrłes, toilzaj i ilośćdostaw, usług lub rob t

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wynagali) a w przypadku prrtnerstwa innowacyjnego -

określeniezapotrzebowania na innowacyjny produkt usługę lub roboĘ budowlane:Dostawa 5 400
komplet w ręcznik w bawehianych. W skład kazdego kompletu wcho<lzą: jeden o wymiarach nie
mniejszych niż 50 x 90 cm, drugi o wymiarach nie mniejszych niż 70 x l40 cm: a. dostawa w marcu - do 20
marca 20l8 r.
-

do

2)

10

-

Ęl. b. dostawa

1350

w czerwcu

- do 8 czerwca

2018 r.

-

1350

Ęl.' c. dostawa

września 2018 t. _ 1350 kpl., d. dostawa w listopadzie - do 28 listopada 2018 r.

-

we wrześniu

1350 kpl.

Wsp lny Słownik Zam wie (CPV): 39514100-9'

3) Wartośćczęści zam

wienia(eżeli zamawiający podaje informacje

o

wartościzam wienia):

Wartoś bez VAT: 193400'00
Waluta:

PLN
4) Czas

trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data r ozpoczęcia: 20

1

8

data zakoipzenia: 201 8-l
5)

-20

-03
I

-28

Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczentę

Cena brutto oferty

60,00

B ezptec zeristwo uzytkowani a 40,00

6)

TNFORMACJE DODATKOWE:
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Cześć

2

nr:
1)
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Dostawa 5 400 sź. toreb o wymiarach ok. 38 x 41 cm oraz oraz 1 900 sztuk toreb o

Nazwa: wymiarach ok. 35 x 30 cm z sur wki bawełnianej z jednostronnym nadrukjern w kolorze

czatnpi,,Ulząd statystyczny w Warszawie'' wraz

Kr

z logo

jubileuszowpr Urzędu

tki opis przedmiotu zam wienia (wiellaść,zakres, rodzaj i ilośćdostaw usług lub rob t

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wynagati) a w przypadku partnerstrYe innowaryjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkĘ usługę lub roboty budowlane:Dostawa 5 400 szt.
toreb o wyniarach 38 x

4l on

z dwgma uszami o długościok. 70 cm, z sur wki bawebianej

z

Statystycmy w warszawie" wraz z(ogo
''Urząd
jubileuszowym Urzędu: a. dostawa w marcu - do 20 marca2018 t. _ 1350szt.b. dostawa w czerwcu _ do 8
jednostronnym nadrukiem w kolorze czamym:

czerwca2Dl8

r.

-

1350 sa., c. dostawa we wrześniu- do

listopadzie - do 28 listopada 2018 r.

-

1350 szt. Dostawa

uszami o długościok. 65 cm, z surowki bawehianej

z

l0 września 2018

l

r.

_ 1350 szt.,

d. dostawa

w

900 sŹ. toreb o wymiarach 35 x 30 cm z dwoma

jednostonnym nadrukiern w kolorze czarnym'. ,JJrząĄ

statystyczmy w wars zawie" wraz z logo jubileuszowym' Urzędu: a. dostawa w marcu - do 20 marca 20 1 8 r. _

sż.

1900
2)

Wsp lny Słownik Zam wie (CPV): 18936000-9'

3)

Wartoś części zam wienia(ieżeli zamawiający podaje informacje

o

wartościzamtwienia):

Wartośćbez Vr{T: 22400,00
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data

r

ozpoczęcia: 20 l 8-03 -20

data zakoftcz.enia: 20
5)

I 8

-l l -28

Kryteria oceny ofert:

Krfierium

Znaczenie

Cena brutto oferlry

60,00

Estetyka i funkcjonalnoś 40,00

6)

INF'ORMACJE DODATKOWE

:
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