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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie 

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 

e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl 

adres strony: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ 

faks: +48 22 846 78 33 

zaprasza 

do składania ofert na: na dostawę 5400 sztuk naturalnego mydła, wytwarzanego na bazie surowców roślinnych, 
na potrzeby badania BGD w 2019 roku. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. 
zm.) i ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CPV 33711900-6 mydło. 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

Mydła naturalnego, wytwarzanego na bazie surowców roślinnych, w dowolnym kształcie np. kostki, elipsoidy, 
walca lub półwałka ciętego z bloku. Mydło powinno zawierać naturalne ekstrakty z owoców i / lub ziół i innych 
roślin. Dopuszczalne są też ekstrakty z bursztynu, żywicy, miodu, morskich minerałów i perły lub macicy 
perłowej. Jako składnik mydła dopuszczalny jest również wosk i wosk zwierzęcy- lanolina i glinki 
kosmetyczne. Nie jest wymagana jednolitość rodzajowa całej partii towaru.  

Zapach mydła powinien być subtelny, o przyjemnych nutach zapachowych i możliwy do identyfikacji. Jeśli 
Wykonawca oferuje mydło z bukietem zapachowym (mieszanka zapachową) to każdy z jego elementów musi 
być możliwy do zidentyfikowania. Zapach nie powinien utrzymywać się długo na umytej skórze lub być 
ewentualnie tylko lekko wyczuwalny. Nie jest wymagana jednolitość zapachowa całej partii towaru. 

Mydło powinno mieć kolor lub kolory tęczowe lub/i mleczno-miodowe w różnych odcieniach, dopuszczalna 
jest domieszka elementów bezbarwnych, niedopuszczalne są mydła: szare, brunatno-brązowe i czarne. 
Dopuszczalne jest, aby mydło miało zatopione elementy dekoracyjne jak: kawałki mydła w innych kolorach 
lub odcieniach, kawałki owoców, roślin lub gąbki Loofah (syn. lufa, loufah, trukwa, loofah, luffa, loofa). Jako 
domieszki do mydła nie są dopuszczalne: płatki zbożowe, otręby, ziarna, mielone pestki, piasek, dziegieć, 
sadza, węgiel oraz syntetyczne gąbki. Nie są dopuszczalne motywy zdobnicze: okolicznościowe, świąteczne, 
dziecięce, nawiązujące symboliką do religii, subkultur lub wyobrażenia uznawane za obraźliwe lub 
nieprzyzwoite. Mydło może być nieprzezroczyste, przezroczyste lub częściowo przezroczyste. Nie jest 
wymagana jednolitość kolorystyczna całej partii towaru.  

Minimalna masa mydła w momencie pakowania 100 g (dolna granica tolerancji - 2 g). Mydło powinno być 
indywidualnie opakowane w celofan lub przezroczystą sztywną folię i zawiązane w formie cukierka rafią lub 
wstążką lub w celofan a następnie przewiązane rafią lub wstążką, dopuszczalne jest też estetyczne, ozdobne, 
kartonowe pudełko, ozdobna kartonowa torebka lub woreczek z lekkiej i delikatnej tkaniny dekoracyjnej typu 
organdyny/organzy zawiązany wstążką, rafią lub sizalem.  

Jeśli Wykonawca zdecyduje się umieścić na towarze informację o mydle, jego właściwościach, producencie, 
składzie itp. musi to wykonać w języku polskim lub również w języku polskim.  

Minimalny wymagany okres, w którym producent gwarantuje, że produkt nie zmieni swoich właściwości jak 
np.: konsystencji, koloru czy zapachu to 12 miesięcy od daty dostawy. Mydło nie może zawierać składników 
pochodzenia zwierzęcego oraz musi być bezpieczne dla zdrowia użytkowników. 

2. Dostawa zamówienia musi być zrealizowana do siedziby Zamawiającego oraz jego Oddziałów terenowych: 
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1) w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 

2) w Ostrołęce, ul. Insurekcyjna 3, 

3) w Ciechanowie, ul. Nadrzeczna 1, 

4) w Siedlcach, ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 

5) w Radomiu, ul. Planty 39/45, 

6) w Płocku, ul. Otolińska 21. 

w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.  

3. Dostawa obejmuje wniesienie towaru. 

IV. WYMAGANE ŚWIADECTWA I ATESTY 

Zamawiający, aby mieć pewność, że zmawia dostawę produktów bezpiecznych wymaga, aby Wykonawca przedstawił 
pozytywną ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (Safety Assessment) na oferowane mydło wystawiony 
przez uprawnionego specjalistę (Safety Assessora) lub jednostkę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1223/2009 i ustawą z dnia 4 października 2018 r. o produktach 
kosmetycznych (Dz. U. 2018 poz. 2227).  

Dokument należy dostarczyć na żądanie zamawiającego, chyba że został dołączony Formularza oferty. 

V. BADANIE PRÓBEK 

W celu zbadania, czy zaoferowane mydło spełnia warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć reprezentatywną próbkę swojego towaru. Próbka powinna być, co najmniej wielkości zwykłego 
pudełka od zapałek, ale zapakowana w sposób, w jaki Wykonawca zamierza realizować zamówienie. Próbki nie będą 
zwrócone z uwagi na to, że ulegną one zniszczeniu w trakcie oceny. Wykonawca może, lecz nie musi, przedstawić 
kilka próbek swoich towarów. Z uwagi na to, że Zamawiający dopuścił dostawę zróżnicowanego towaru, nie będzie 
to interpretowane, jako przedstawienie oferty wariantowej. W przypadku dołączenia kilku próbek, Zamawiający 
losowo wybierze próbkę do szczegółowych badań. 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa powinna zostać zrealizowana w terminach: 

Miejsce 
dostawy(1) 

Adres dostawy  
(2) 

J.m. 

(3) 

Dostawa do 
15.04.2019 r. 

(4) 

Dostawa do 
13.06.2019 r. 

(5) 

Dostawa do 
13.09.2019 r. 

(6) 

Dostawa do 
29.11.2019 r. 

(7) 

Warszawa ul. 1 Sierpnia 21 sztuk 714 714 714 714 

Ostrołęka ul. Insurekcyjna 3 sztuk 108 108 108 108 

Ciechanów ul. Nadrzeczna 1 sztuk 84 84 84 84 

Siedlce ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21 sztuk 150 150 150 150 

Radom ul. Planty 39/45 sztuk 192 192 192 192 

Płock ul. Otolińska 21 sztuk 102 102 102 102 

 

2. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia jest integralną częścią dokumentacji postępowania 
i postanowienia w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

  



 

4 

VII. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

VIII. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

IX. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA  

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

oraz 

2) spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania działalności (i sposób oceny spełnienia warunku): 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczenia. Oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego 
oświadczenia. 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia (i sposób oceny spełnienia warunku): 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczenia. Oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego 
oświadczenia. 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (i sposób oceny spełnienia warunku): 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczenia. Oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego 
oświadczenia. 

d. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (i sposób oceny spełnienia 
warunku): 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczenia. Oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego 
oświadczenia. 

e. sytuacji ekonomicznej i finansowej (i sposób oceny spełnienia warunku): 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczenia. Oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, który stanowi Załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie wymaganego 
oświadczenia. 



 

5 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie danych 
i informacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty. Ocena spełniania warunków udziału 
w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wartość logiczna 1) – nie spełnia (wartość logiczna 0). 

X. WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:  

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia. 

2) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

3) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych. 

7) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541). 

8) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne. 

2. Na okoliczność badania, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zobowiązany jest on złożyć oświadczenie 
według załącznika nr 4. Ocena podstawy do wykluczenia zostanie dokonana metodą: podlega (wartość 
logiczna 1) – nie podlega (wartość logiczna 0). 

3.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW  

1. Wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia). 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do niniejszego 
Ogłoszenia. 

3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia). 

4. Odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG, itp.) 

5. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS lub CEiDG. 

6. Próbkę mydła wielkości, co najmniej pudełka od zapałek, opakowana w sposób jaki będzie realizowana 
dostawa. 

7. Kopię pozytywnej oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (Safety Assessment) na oferowane mydło 
wystawiony przez uprawnionego specjalistę (Safety Assessora) lub jednostkę zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1223/2009 i ustawą z dnia 4 października 2018 r. 
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o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018 poz. 2227). Dokument należy dostarczyć na żądanie Zamawiającego, 
jeśli Wykonawca dostarczy go wraz z ofertą nie będzie wzywany do jego dostarczania. 

8. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie. Oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
oraz brak podstaw wykluczenia.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży żądanych oświadczeń, lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, albo jeśli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do żądania udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym. 

10. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych 
oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności do lat 3 (art. 233 § 1 k.k.).  

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa 
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późń. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub 
za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej. 

3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, tj. na serwer 
Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

XIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OGŁOSZENIA 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli 
niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po 12 marca 2018 r. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w p. XIII.1. 

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są: 

1) Remigiusz Rutkowski, 

2) Jerzy Lach. 

XIV. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W OGŁOSZENIU 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na Ogłoszenie.  

2. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-
publiczne-us/. 
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3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania 
(Wykonawcy i Zamawiającego) będą podlegały nowym terminom. Informacja o tym zamieszczona zostanie 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

XV. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM 

Nie jest wymagane wniesienie wadium.  

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 15 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni.  

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu. 

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej 
oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych. Przedstawienie kilku próbek mydła przez jednego 
wykonawcę nie będzie traktowane jako oferta wariantowa z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuścił 
niejednorodność dostawy. 

4. Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o Formularz Oferty stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego 
Ogłoszenia.  

5. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim oraz być podpisana przez 
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać 
z dokumentu rejestrowego firmy. Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty winno być dołączone 
do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

6. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub nieścieralnym 
atramentem. 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć z tłumaczeniem na język polski. 

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie opatrzonej 
danymi Wykonawcy oraz napisami: 

Postępowanie ofertowe znak: WAW-WA.2720.12.2019 

Oferta na: dostawę 5400 sztuk naturalnego mydła, wytwarzanego na bazie surowców roślinnych,  

na potrzeby badania BGD w 2019 roku. 

Liczba kartek ................................................ 

(określić ile kart znajduje się w kopercie) 

Nie otwierać przed (dniem otwarcia ofert) godziną 11:30. 

9. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów 
innych, o których mowa w p. X, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 
mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
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11. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości 
co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, 
że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Dz. U. z 2003 r. Nr. 153, poz. 1503 z późn. zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera 
te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 
pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu 
udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona 
informacja: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

XVIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w p. XVII.8 niniejszego Ogłoszenia należy złożyć 
do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie, 02-134 Warszawa, 
ul. 1 Sierpnia 21 (parter budynku). 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę oraz 
zwróci ofertę. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek w ofercie Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć 
ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w Ogłoszeniu terminu składania 
ofert. 

4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym 
interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu 
w czasie transportu pocztowego. 

XIX. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, w pokoju nr 210 
(II piętro) w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 11:30. 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa oraz adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

7. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. 
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XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 

2. W cenach jednostkowych netto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego, 
tj. czynności związane z przygotowaniem dostawy, transportu do magazynu (na parterze) Urzędu 
Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, itp.  

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, 
którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty 
podatku. Wzór Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, 
gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować 
treść Formularza Oferty.  

4. Cena całkowita oferty brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy. 

5. Ceny jednostkowe oraz cena całkowita winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem 
ewentualnych upustów, jakie oferuje. 

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. 

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek. 

8. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty. 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN. 

XXII. WYBÓR OFERTY  

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp, 

2) jej treść jest niezgodna lub nie odpowiada treści Ogłoszenia, 

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) Wykonawca w oznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 p. 3 Pzp, 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania 
ofertą, 

9) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XXIII. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI: 

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: 
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2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

1) Ocena kryterium „Cena brutto oferty”: 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów za cenę brutto oferty. 
Maksymalną wartość punktową otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 1 pkt. 
otrzyma Wykonawca, który zaoferuję najwyższą cenę brutto. Pozostałe oferty będą punktowane 
liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: 

5 – 4[(Y - X)/(Z - X)] 

gdzie: 

X = najniższa cena brutto 

Y = cena brutto ocenianej oferty 

Z = najwyższa cena brutto 

2) Ocena kryterium „Walory jakościowe mydła” będzie dokonywana na podstawie dostarczonych 
próbek (5.p) w tym: 

- Wygląd /barwa (1 p.) 

Cechy pozytywne: czysta barwa, ciekawe wtrącenia kolorystyczne lub w formie obiektów. 

Cechy dyskwalifikujące: zbyt ciemne, wyglądające jak mydło do prac technicznych lub mydło 
BHPlub gospodarcze, szare, brunatno-brązowe lub czarne. 

- Zapach suchego mydła (1 p.) 

Cechy pozytywne: przyjemny, subtelny. 

Cechy dyskwalifikujące: wyczuwalny sztuczny aromat, nieświeży, określany jako „zwietrzała 
woda kolońska”, nietypowy, brak zapachu. 

- Zapach mokrego mydła (1 p.) 

Cechy pozytywne: przyjemny, subtelny. 

Cechy dyskwalifikujące: zbyt ciężki, techniczny, sztuczny, intensywny i pozostający długa 
na rękach, brak zapachu. 

- Ocena wizualna opakowania: (2 p.) 

Cechy pozytywne: opakowanie estetyczne, interesujący design, preferowane opakowania, 
które można określić, jako ekskluzywne lub premium, albo au naturel –surowe, wyglądające 
jak sporządzone z materiałów z recyklingu lub surówki czy półproduktu, rafia. 

Cechy dyskwalifikujące: opakowanie nieestetyczne, banalny design lub wprowadzający w błąd 
tzn. sugerujący, że mydło ma właściwości, których nie posiada, lub że mydło, jako jedyne 
ma unikalne cechy np. zdrowotne, które nie posiadają inne tego samego rodzaju mydła. 

Każdy z członków Komisji będzie oceniał badane parametry z dokładnością do 0,1 p. w zakresie 
od 0 do 1 p. Następnie z wyników zostanie obliczona średnia arytmetyczna z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli trzecia cyfra po przecinku będzie z przedziału od 1 do 5 wynik 
zostanie zaokrąglony w dół, a jeśli od 6 do 9 wynik zostanie zaokrąglony w górę. Średnia może 
przybrać wartości od 0 p. – złe mydło do 5 p. - bardzo dobre mydło.  

Lp. Kryterium Waga kryterium 

1. Cena brutto oferty 60 % 

2. Walory jakościowe mydła 40% 
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Łączna, średnia ocena członków Komisji nie może być mniejsza niż 2,50 p. Jeśli Wykonawca 
dostarczy mydło, które w ocenie członków Komisji nie uzyska średniej oceny min. 2,50 p. zostanie 
uznane, że Wykonawca zaoferował produkt, która nie spełnia wymagań SIWZ. W tym kryterium 
można otrzymać 5 punktów oceny oferty. 

3) Otrzymane wyniki punktowe każdego kryterium po przemnożeniu odpowiednio przez właściwą 
wagę zostaną zsumowane. 

4) Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wartości na trzecim 
miejscu zaokrąglane od 0 do 5 w dół, od 6 do 9 w górę. 

5) Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria. 

6) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwięcej punktów. 

3. Jeśli dwie lub więcej ofert będzie miało najniższą cenę brutto wtedy Zamawiający podpisze umowę z dowolnie 
wybranym Wykonawcą, którego oferta znalazła się w grupie najlepszych ofert. 

XXIV. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu, 

2) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.  

XXV. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU 
POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę z Wykonawcą wyłonionym w trakcie przeprowadzonego 
postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania.  

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Uczestnikom niniejszego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Pzp. 

XXVII. ZAŁĄCZNIKI 

1 Załącznik nr 1 – Wzór umowy. 

2 Załącznik nr 2 – Formularz oferty. 

3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4 Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA 

 

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego WAW-
WA.2720.12.2019 

 

UMOWA Nr WAW-WA.2720.12.2019  

(Wzór umowy) 

 

 

Oznaczenie stron 

 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa 
5 400 sztuk kawałków mydła o minimalnej wadze 100 g, zgodnie z opisem p.III.1 Ogłoszenia. 

2. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do siedzib Zamawiającego wyszczególnionych 
w Formularzu oferty z dnia ………………….2019 r. stanowiącym załącznik nr 1. 

3. Przedmiot umowy spełnia normy obowiązujące w Unii Europejskiej. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest pełnowartościowy i wolny od wszelkich 
wad. 

§ 2 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do czasu realizacji całości przedmiotu umowy, ale nie dłużej niż 
do 29 listopada 2019 r. 

§ 3 

1. Strony uzgadniają łączną wartość umowy z podatkiem VAT na ....................... zł (słownie: ........................................ 
…………………….........................) w tym: 

1) za dostawę w kwietniu 2018 r., -  ……………………. zł,  

2) za dostawę w czerwcu 2018 r., - ……………………zł,  

3) za dostawę we wrześniu 2018 r., - ………………….zł,  

4) za dostawę w listopadzie 2018 r., - …………………zł. 

2. Cena wymieniona w ust. 1 zawiera w sobie: wartość przedmiotu umowy, wszystkie koszty, w tym m.in.: 
związane z transportem, ubezpieczeniem, opłatami celnymi oraz podatek VAT. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie do 21 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.  

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zrealizowanie dostawy.  

4. Ewentualna sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi może odbyć się za zgodą Zamawiającego. 

  



 

13 

 5 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy 
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części 
przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli nie zostanie zrealizowany w terminie 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z przyczyn nie leżących 
po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto. 

4. W przypadku, gdy szkoda powstała na skutek działania lub zaniechania działania Wykonawcy przewyższa 
ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, z przyczyn innych niż określonych art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej „Pzp”, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto. 

6. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust.1, Wykonawca 
ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

§ 7 

Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W przypadku, gdy 
którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje się 
odpowiedni przepis prawa powszechnego. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian Umowy, 

3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 

4) zmiany, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp. 

§ 9 

1. Nieterminowa lub niezgodna z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości realizacja dostawy oraz 
istotne uchybienie w zakresie jakości dostarczanych wyrobów, a także niewykonywanie lub nienależyte 
wykonywanie innych postanowień Umowy daje możliwość Zamawiającemu rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
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istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część Umowy 
wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy.  

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, 
że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej, 

4) W przypadkach, o których mowa powyżej, tj. w ust. 4 p. 1) – 3), Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Pzp. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Niniejszą Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Kopia oferty Wykonawcy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Nr tel. ___________________________ 

Nr faxu:  _________________________ 

e-mail:  __________________________ 

NIP:  ____________________________ 

REGON: _________________________ 

 

 

 

JA NIŻEJ PODPISANY 

______________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 
nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. Przedkładam ofertę mojej firmy na dostawę 5400 sztuk naturalnego mydła, wytwarzanego na bazie surowców 
roślinnych, na potrzeby badania BGD w 2019 roku, zgodnie z opisem p.III.1 Ogłoszenia. 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z Ogłoszeniem i uznaję się za związanego określonymi w nim 
postanowieniami i zasadami postępowania.  

4. OŚWIADCZAM, że oferowany produkt kosmetyczny posiada pozytywną ocenę bezpieczeństwa produktu 
kosmetycznego. 

5. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu za: 

Cena oferty (brutto) .......................................................................... zł (całej oferty) 

(słownie zł: .................................................................................................................................................................) 

przy stawce ……. % podatku VAT 

Cena netto (bez VAT)…………………………………….………………………………………….….zł (całej oferty),  

w tym: 
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w ilościach i do miejsc dostaw: 

Miejsce 
dostawy(1) 

Adres dostawy  
(2) 

J.m. 

(3) 

Dostawa do 
15.04.2019 r. 

(4) 

Dostawa do 
13.06.2019 r. 

(5) 

Dostawa do 
13.09.2019 r. 

(6) 

Dostawa do 
29.11.2019 r. 

(7) 

Warszawa ul. 1 Sierpnia 21 sztuk 714 714 714 714 

Ostrołęka ul. Insurekcyjna 3 sztuk 108 108 108 108 

Ciechanów ul. Nadrzeczna 1 sztuk 84 84 84 84 

Siedlce 
ul. Kazimierza Pułaskiego 
19/21 

sztuk 150 150 150 150 

Radom ul. Planty 39/45 sztuk 192 192 192 192 

Płock ul. Otolińska 21 sztuk 102 102 102 102 

 

5. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do wskazanych lokalizacji, 
w terminach i ilościach wyszczególnionych w p.9. 

6. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29 listopada 2019 r. 

7. OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

8. OŚWIADCZAMY, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

9. OŚWIADCZAM, iż przedmiot zamówienia jest: nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i bezpieczny dla zdrowia 
użytkowników, zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. 

10. OŚWIADCZAM, że przyjmuję do wiadomości, iż termin zapłaty wynosi 21 od dnia prawidłowo wystawionej 
faktury Zamawiającemu. 

11. OŚWIADCZAM, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu. Zawarte 
w Ogłoszeniu warunki umowy zostały zaakceptowane i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach. 

12. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum  dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: __________________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

13. OŚWIADCZAM, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku 

Terminy dostawy przedmiotu 
zamówienia 

(1) 

J.m. 

(2) 

Liczba 

(3) 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

(4) 

Wartość 
netto w zł 

(5) 

Podatek 
VAT 

w zł 

Wartość 
brutto  

w zł 

(7) 

w kwietniu 2019 r., do 15 dnia sztuka 1350      

w czerwcu 2019 r., do 13 dnia sztuka 1350     

we wrześniu 2019 r., do 13 dnia  sztuka 1350     

w listopadzie 2019 r., do 29 dnia  sztuka 1350     

Cena oferty brutto:  
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nr _______ do Formularza Oferty i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie 
powyższego, załączam stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

14. OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w zakresie podatku VAT. 

15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

16. OFERTĘ niniejszą składam na _______________ stronach. 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1) ...................................................... str. ..... 

 

 

………........................................................................................ 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych 
lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA 

Zamawiający: 

.................................................... 

Wykonawca: 

..................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

..................................................... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

..................................................................................................................................................................................................................... 
(nazwa postępowania), prowadzonego przez: 

………………………………………………………………….......................................................................................................................................... 
(oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu. 

 

,……………………………………….. dnia ............................   ………………………………………………..……........................ 

(miejscowość), (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych 

lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

 

,……………………………………….. dnia ............................   ………………………………………………..……........................ 

(miejscowość), (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych 

lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA 

Zamawiający: 

................................... 

Wykonawca: 

..................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

............................................................ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

..................................................................................................................................................................................................................... 
(nazwa postępowania), 

prowadzonego przez 

……………………………………………………………………………............................................................................................................................... 
(oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z uwagi na to, że nie jestem wykonawcą: 

1) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd 
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów. 

2) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 
o świadczenie usług brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy 
z udziału w postępowaniu. 

5) który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych. 
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6) będącym podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541). 

7) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

 

 

,……………………………………….. dnia ............................   ………………………………………………..……........................ 

(miejscowość), (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych 

lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

 

 

……………………………………….. dnia ............................   ………………………………………………..……........................ 

(miejscowość), (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych 

lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 


