Warszawa: Dostawa materiałów biurowych
Numer ogłoszenia: 112184 - 2009; data zamieszczenia: 20.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro AdministracyjnoGospodarcze , ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525,
faks 0 22 58 56 565.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w trzynastu grupach asortymentowych
(łącznie 96 pozycji).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.92.30-1, 30.19.21.25-3, 30.19.21.24-6,
30.19.94.10-7, 22.83.00.00-7, 30.19.95.00-5, 22.85.21.00-8, 30.19.21.50-7, 30.19.00.00-7,
22.85.10.00-0, 44.42.42.00-0, 30.19.70.00-6, 30.19.73.30-8, 35.12.16.00-4, 30.19.21.70-3,
33.77.20.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Spełnianie warunków oceniane będzie spełnia - nie spełnia.

•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania określone
przez zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty wzory nw. asortymentu
opisanego w załączniku nr 1 do s.i.w.z.: - teczka do podpisu - grupa VI, poz. 3,
- dziurkacz - grupa X, poz. 10, - zszywacz - grupa X, poz. 13. - wizytownik ksiąŜkowy
- grupa XI, poz. 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Biura Administracyjno-Gospodarczego
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5.

ABW,

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień
Publicznych
Biura
Administracyjno-Gospodarczego
ABW,
02-652
Warszawa,
ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
I grupa asortymentowa - 10 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.25-3, 30.19.21.21-5, 30.19.21.301, 37.82.22.00-8, 30.19.21.31-8, 30.19.21.24-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
II grupa asortymentowa - 7 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.94.10-7, 30.19.28.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: III grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
III grupa asortymentowa - 9 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.83.00.00-7, 22.81.60.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: IV grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
IV grupa asortymentowa - 11 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.92.30-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

zamówienia:

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: V grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
V grupa asortymentowa - 1 pozycja.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.95.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

zamówienia:

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: VI grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
VI grupa asortymentowa - 3 pozycje.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.85.21.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

zamówienia:

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: VII grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
VII grupa asortymentowa - 6 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.50-7, 30.19.21.11-2, 22.60.00.006.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: VIII grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
VIII grupa asortymentowa - 22 pozycje.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 39.29.30.00-2, 39.29.25.000, 22.85.10.00-0, 30.19.21.00-2, 24.91.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: IX grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
IX grupa asortymentowa - 6 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.42.00-0, 39.54.11.20-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: X grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
X grupa asortymentowa - 17 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.70.00-6, 30.19.72.20-4, 30.19.71.306, 30.19.71.00-7, 30.19.73.30-8, 39.24.12.00-5, 31.63.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: XI grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
XI grupa asortymentowa - 2 pozycje.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.16.00-4, 30.19.97.31-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: XII grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
XII grupa asortymentowa - 1 pozycja.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.70-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

zamówienia:

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: XIII grupa asortymentowa.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
XIII grupa asortymentowa - 1 pozycja.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

zamówienia:

5/5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
nr sprawy 3/II/2009
1. Nazwa i adres zamawiającego.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
adres do korespondencji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02–652 Warszawa
tel.: 022 58 56 525 faks: 022 58 56 565
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w trzynastu grupach
asortymentowych (łącznie 96 pozycji).
2) Oznaczenie wg CPV:
22600000-6 – tusz
22816000-3 – Bloki papierowe
22830000-7 – Zeszyty ćwiczeń
22851000-0 – Skoroszyty
22852100-8 – Okładki na akta
24910000-6 – Kleje
30190000-7 – RóŜny sprzęt i artykuły biurowe
30192100-2 – Gumki
30192111-2 – Poduszki z tuszem
30192121-5 – Długopisy kulkowe
30192124-6 – Długopisy z końcówką z filcu
30192125-3 – Pisaki
30192130-1 – Ołówki
30192131-8 – Ołówki automatyczne
30192150-7 – Datowniki
30192170-3 – Tablice ogłoszeń
30192800-9 – Etykiety samoprzylepne
30197000-6 – Drobny sprzęt biurowy
30197100-7 – Zszywki
30197130-6 – Pinezki kreślarskie
30197220-4 – Spinacze do papieru
30197330-8 – Dziurkacze
30199230-1 – Koperty
30199410-7 – Papier samoprzylepny
30199500-5 – Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30199731-3 – Wizytowniki
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31630000-1 – Magnesy
33772000-2 – Jednorazowe wyroby papierowe
35121600-4 – Zawieszki
37822200-8 – Węgiel do kreślenia
39241200-5 – NoŜyczki
39292500-0 – Linijki
39293000-2 – Wyroby sztuczne
39541120-3 – Szpagat
44424200-0 – Taśma przylepna
3) Asortyment, ilości oraz wymagania zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia przedstawia
załącznik nr 1 do s.i.w.z.
4) Gwarancja na oferowany asortyment – minimum 12 miesięcy od dnia dostawy towaru.
5) Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego na terenie Warszawy.
4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
oraz informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy asortymentowe.
KaŜda grupa asortymentowa rozpatrywana będzie oddzielnie.
2) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złoŜenia oferty zgodnej
z przedmiotem zamówienia, określonym w pkt. 3 niniejszej s.i.w.z. oraz w załączniku nr 1.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę ilości sztuk w opakowaniu oraz ilości opakowań, przy załoŜeniu,
Ŝe faktyczna ilość zamawianego asortymentu nie ulegnie zmianie.
5. Termin wykonania zamówienia.
Termin dostawy asortymentu:
a) I – III, V- XIII grupa asortymentowa - do 21 dni od dnia podpisania umowy,
b) IV grupa asortymentowa - w 3 partiach (asortyment dostaw zostanie określony na etapie
podpisania umowy):
- I partia min. 30 % - do 21 dni od dnia podpisania umowy,
- kolejne partie będą się odbywać po złoŜeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie
zamówienia przesłanego drogą elektroniczną lub faksem na adres Dostawcy. Dostawa
zrealizowana zostanie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złoŜenia zamówienia
do godziny 11.00, przy czym termin dostawy ostatniej partii towaru ustala się najpóźniej na dzień
15 grudnia 2009 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełnianie warunków oceniane będzie „spełnia”- „nie spełnia”.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1 wykonawca musi
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
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c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Dodatkowe wymagania zamawiającego.
1) Na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego,
wykonawca dołączy do oferty wzory nw. asortymentu opisanego w załączniku nr 1 do s.i.w.z.:
- teczka do podpisu – grupa VI, poz. 3,
- dziurkacz – grupa X, poz. 10,
- zszywacz – grupa X, poz. 13.
- wizytownik ksiąŜkowy – grupa XI, poz. 2,
2) Dostarczone wzory zostaną zwrócone wykonawcom, niezwłocznie po zakończeniu postępowania
na ich wniosek (dotyczy wykonawców, których oferta nie zostanie wybrana).
3) Wzory przedstawione przez wykonawców, którzy złoŜą najkorzystniejsze oferty
w poszczególnych grupach asortymentowych, będą stanowić załącznik do protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. Numer faksu zamawiającego: 022 58 56 565.
10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami.
Eliza Jarzyńska, nr tel. 022 58 56 582
11. Termin związania ofertą.
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę.
Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
czytelną techniką w sposób trwały, wg formularza oferty - załącznika nr 1
Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y)
upowaŜnioną(-e) do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze handlowym firmy
(wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy (wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa w formie pisemnej,
w oryginale)
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i wzory, o których mowa w punkcie
7 i 8 s.i.w.z.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być
one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty
w sposób trwały.
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8)

Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł poprawki
winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9)

Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
b) będzie posiadać oznaczenie: ,,Oferta na dostawę materiałów biurowych – nr sprawy
3/II/2009” oraz ,,Proszę nie otwierać przed posiedzeniem komisji”. (W przypadku braku
tych oznaczeń lub niewłaściwego zaadresowania koperty, zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia np.: omyłkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert).
10) Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy,
aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa, ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
2) Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2009 r. o godz. 1000.
3) W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
4) Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
5) Oferty zostaną otwarte w dniu 05.05.2009 r. o godz. 1015 w Wydziale Zamówień Publicznych
BAG ABW, w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna).
6) W celu uczestniczenia w otwarciu ofert, naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem toŜsamości.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Sposób wyliczenia ceny oferty przedstawia załącznik nr 1.
2) Przez cenę oferty naleŜy rozumieć sumę wartości netto wszystkich pozycji w danej grupie
asortymentowej powiększoną o podatek VAT oraz koszty transportu do miejsca wskazanego
przez zamawiającego.
3) Wartością netto poszczególnych pozycji w danej grupie jest iloczyn wykazanej w formularzu
oferty ilości danego asortymentu oraz jego ceny jednostkowej netto.
4) Cena oferty musi być wyraŜona w złotych polskich.
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z poniŜszymi kryteriami.
2) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Wykonawca, który zaproponuje
najniŜszą cenę uzyska 100 punktów.
3) Liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

C=

C min
× 100 pkt
C bad

gdzie:
C - liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin - najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad - cena oferty badanej nieodrzuconej.
4) Zamawiający wybiera ofertę, która uzyska najwyŜszą ilość punktów (100 pkt).
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16. Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
2) O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie roboczym.
3) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”.
19. Podwykonawcy
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która zostanie
powierzona podwykonawcom.
20. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
1) załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) załącznik nr 2 - formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 a i b,
3) załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.

5

Załącznik nr 1 do s.i.w.z.
nr sprawy 3/II/2009

___________________ dnia __________.2009 r.

FORMULARZ OFERTY
Składając w imieniu: __________________________________________________________________________
(podać nazwę i adres wykonawcy)

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
materiałów biurowych oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniŜszymi cenami:

Grupa I
Lp.

Marka/
Producent

Asortyment

J.m.

Ilość

Wartość netto
w złotych

Długopis Ŝelowy z Ŝelem w kolorze niebieskim,
szt.
600
jednorazowy, z końcówką metalową, grubość linii 0,3 0,5 mm, ze skuwką z klipsem i gumowym uchwytem
Markery wodoodporne z okrągłą końcówką, grubość linii pisania: 2,5 – 3,5 mm w kolorze:

1.

2.

czarny

szt.

200

niebieski

szt.

200

czerwony

szt.

200

zielony

szt.
200
Zakreślacze fluorescencyjne do kaŜdego rodzaju papieru, grubość linii: 2 – 5 mm w kolorze:

3.

niebieski

szt.

300

pomarańczowy

szt.

300

zielony

szt.

300

Ŝółty

szt.

300

kpl.

50

czarny

szt.

300

czerwony

szt.

300

niebieski

szt.

300

zielony

szt.

300

szt.

3 000

op.

200

szt.

500

szt.

800

szt.

800

Flamastry w kompletach 6-kolorowe / kolory
4.

podstawowe /
Foliopisy do opisu płyt CD i DVD, grubość linii: 0,4 – 0,5 mm w kolorze:

5.

Ołówek
6.

biurowo-szkolny

wykonany

z

drewna

z grafitem o twardości HB
Grafity

7.

HB

do

ołówków

automatycznych,

grubość 0,5 mm (12 szt. w opakowaniu )
Ołówek automatyczny do grafitów o grubości 0,5 mm

8.

z gumką i metalową końcówką.
Cienkopisy z końcówką o gr. 0,4 - 0,5 mm z Ŝelem

9.

w kolorze czarnym
Cienkopisy z końcówką o gr. 0,4 - 0,5 mm z Ŝelem

10.

w kolorze niebieskim

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

*

cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w I grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy
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Grupa II
Lp.

Marka/
Producent

Asortyment

J.m.

Ilość

1.

Etykiety samoprzylepne 105 x 141 ± 2 mm
op. a'100 ark.

op.

3

2.

Etykiety samoprzylepne 105 x 48 ± 2 mm op. a'100 ark.

op.

4

3.

Etykiety samoprzylepne 99,1 x 38,1 ± 2 mm
op. a'100 ark.

op.

20

4.

Bloczki samoprzylepne 38 x 51 ± 2 mm kolorowe
a'100 kart

szt.

1 500

5.

Bloczki samoprzylepne 75 x 125 ± 2 mm kolorowe
a'100 kart

szt.

500

6.

Bloczki samoprzylepne 76 x 51 ± 2 mm kolorowe
a'100 kart

szt.

1 500

7.

Bloczki samoprzylepne 76 x 76 ± 2 mm kolorowe
a'100 kart

szt.

1 500

Wartość netto
w złotych

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

*

cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w II grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

Grupa III
Lp.

Marka/
Producent

Asortyment

J.m.

Ilość

1.

Skorowidz A4 w kratkę, twarda oprawa

szt.

100

2.

Skorowidz A5 w kratkę, twarda oprawa

szt.

100

3.

szt.

300

4.

Notatnik akademicki A4 96
okładka twarda
Zeszyt A5 16-kartkowy w kratkę

szt.

300

5.

Zeszyt A5 32-kartkowy w kratkę

szt.

300

6.

Zeszyt A5 60-kartkowy w kratkę

szt.

300

7.

Zeszyt A5 96-kartkowy w kratkę

szt.

300

8.

Bloczki na brudnopisy A4, min. a`100 kartek w kratkę

szt.

200

9.

Bloczki na brudnopisy A5, min. a`100 kartek w kratkę

szt.

200

kart

w

kratkę,

Wartość netto
w złotych

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

* cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w III grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy
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Grupa IV
Lp.

Asortyment

Marka/
Producent

J.m.

Ilość

1.

Koperty białe na klej wodny/ klejone na mokro/ C6

szt.

50 000

2.

Koperty białe na klej wodny/ klejone na mokro/ C4

szt.

80 000

3.

Koperty białe na klej wodny/ klejone na mokro /B6

szt.

50 000

4.

Koperty białe na klej wodny/ klejone na mokro/ B5

szt.

80 000

5.

Koperty białe na klej wodny/ klejone na mokro/ B4

szt.

80 000

6.

Koperty białe na klej wodny/ klejone na mokro, wzdłuŜ
krótszego boku / C5

szt.

80 000

7.

Koperty białe o wym. 220 x 265 mm tolerancja + 3 mm
z powietrzną folią bąbelkową (wymiar wewnętrzny)

szt.

1 000

8.

Koperty białe o wym. 230 x 340 mm tolerancja + 3 mm
z powietrzną folią bąbelkową (wymiar wewnętrzny)
Koperty białe o wym. 270 x 360 mm tolerancja + 3 mm
z powietrzną folią bąbelkową

szt.

1 000

szt.

1 000

9.
10.

Koperta B-4 z poszerzonymi bokami i spodem, biała

szt.

3 500

11.

Koperta C-4 z poszerzonymi bokami i spodem, biała

szt.

1 500

Wartość netto
w złotych

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

*

cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w IV grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

Grupa V
Lp.

1.

Asortyment

Marka/
Producent

J.m.

Ilość

Wartość netto
w złotych

Segregator: okładka z okleiny PP, PCV z zapięciem dźwigniowym, niklowanym oraz kompletem okuć: kółko grzbietowe, oczka
szczelinowe boczne. Na grzbiecie okienko umoŜliwiające zmianę karteczki z opisem zawartości segregatora
A4 szer. grzbietu 40 mm
szt.
400
A4 szer. grzbietu 50 mm

szt.

A4 szer. grzbietu 80 mm

1 500

szt.
1 500
Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

*

cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w V grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

Grupa VI
Lp.
1.

2.

Asortyment

Marka/
Producent

Teczka karton A4 - biała, wiązana, gramatura 200 ÷ 220
g/m2, wewnątrz 3 skrzydła, skrzydła bigowane
umoŜliwiające włoŜenie dokumentów o róŜnej grubości.
Teczka karton A4 – biała z gumką, gramatura 200 ÷ 220
g/m2, wewnątrz 3 skrzydła, skrzydła bigowane
umoŜliwiające włoŜenie dokumentów o róŜnej grubości.

3

J.m.

Ilość

szt.

20 000

szt.

2 000

Wartość netto
w złotych

Teczka do podpisu A4 z kartonu pokrytego folią PP. Na
przedniej okładce okienko z wymienną etykietą na
nazwisko. Zawiera wewnątrz 20 ± 2 przekładek z
otworami, dzięki którym moŜna podglądać zawartość.
Grzbiet rozciągliwy - harmonijka.

3.

szt.

100

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

* cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w VI grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

Grupa VII
Lp.

Marka/
Producent

J.m.

Ilość

szt.

300

czarny

szt.

10

niebieski

szt.

55

zielony

szt.

50

czarny

szt.

50

niebieski

szt.

55

zielony

szt.

50

4.

Tusz do stempli 50 ml, czarny

but.

50

5.

Tusz do stempli 50 ml, niebieski.

but.

200

6.

Tusz do stempli 50 ml, zielony

but.

300

1.

2.

Asortyment
Datownik automatyczny, samotuszujący z oznaczeniem
literowym miesięcy w wersji polskiej, wysokość
liter/cyfr 3,8 ± 0,1mm.
Poduszka do stempli 110x70 mm, nasączona tuszem

Wartość netto
w złotych

Poduszka do stempli 90x50 mm, nasączona tuszem
3.

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

* cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w VII grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

Grupa VIII
Lp.

Asortyment

1.

Koszulka do segregatora A-4, U, z folii PP, groszkowa,
o grubości min. 50 mikronów multiperforowana - pasuje
do kaŜdego segregatora

2.

3.

Marka/
Producent

Koszulka do segregatora A-5, U, z folii PP, groszkowa,
o grubości min. 40 mikronów multiperforowana - pasuje
do kaŜdego segregatora
Korektor w piórze, szybkoschnący, z metalową
końcówką

J.m.

Ilość

szt.

50 000

szt.

2 000

szt.

500

4.

Korektor w płynie, szybkoschnący, z pędzelkiem

szt.

500

5.

Korektor w taśmie, szerokość taśmy: 4 – 5 mm,
umoŜliwiający natychmiastowe pisanie

szt.

500

6.

Linijka z przezroczystego plastiku 20 cm

szt.

200

7.

Linijka z przezroczystego plastiku 30 cm

szt.

200
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Wartość netto
w złotych

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

Linijka z przezroczystego plastiku 40 cm

szt.

200

szt.

30 000

szt.

2 000

szt.

6 000

szt.

1 000

szt.

300

op.

200

szt.

300

szt.

15 000

op.

30

kpl.

30

format A4

szt.

50

format A5

szt.

50

Gumka do ścierania, ołówkowa
Klej biurowy w płynie, pojemność opakowania 40 – 60
ml
Klej biurowy w sztyfcie, pojemniki min. 8 g

szt.

2 500

szt.

500

szt.

500

Skoroszyt do segregatora plastikowy A4 wykonany
ze sztywnego materiału, przednia okładka przezroczysta,
wysuwany pasek opisowy papierowy, multiperforacja moŜliwość wpinania do kaŜdego segregatora
Skoroszyt plastikowy A4 wykonany ze sztywnego
materiału, przednia okładka przezroczysta, wysuwany
pasek opisowy papierowy, multiperforacja - moŜliwość
wpinania do kaŜdego segregatora
Okładka foliowa A4 – „ofertówka” (sztywna folia
o grubości min. 100 mikronów , zgrzana w literę L)
Okładka foliowa A5 – „ofertówka” (sztywna folia
o grubości min. 100 mikronów, zgrzana w literę L)
Szuflada na dokumenty A4 z polistyrenu kolor dymny,
z moŜliwością ustawiania „ jedna na drugą”
Plastelina op. a' 6 szt.
Piórnik-przybornik wielofunkcyjny z przegródkami
na kartki, spinacze, długopisy, ołówki itp.
Wąsy metalowe o długości min. 160 mm
do skoroszytów (paski uzupełniające z plastikową
listewką dociskową)
Wąsy plastikowe do spinania dokumentów. Grubość
spinanego pliku: 60 mm ± 5 mm op. a 100 szt.
Przekładki do segregatora : karton, z laminowanymi
gładkimi indeksami, kpl. a’ 10 – 12 kart
Deska konferencyjna z klipsem i kieszenią

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

* cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w VIII grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

Grupa IX
Lp.

Asortyment

Marka/
Producent

J.m.

Ilość

1.

Taśma dwustronnie klejąca 50 mm x 10 m

szt.

50

2.

Taśma pakowa szara 48 mm x 50 ÷ 60 m
Taśma
klejąca
uniwersalna,
przeźroczysta
19 mm x 33 m
Taśma papierowa jednostronnie przylepna szer. 30÷40
mm, dł. 40 ÷ 50 m
Nici lniane (szpagat)
a' 100 g, nabłyszczane
5 ÷ 6 nitek

szt.

800

szt.

20 000

szt.

30

rolka

300

rolka

300

3.
4.
5.
6.

Sznurek pakowy, jutowy a' 150 g

Wartość netto
w złotych

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

*

cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w IX grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy
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Grupa X
Lp.

Asortyment

Marka/
Producent

J.m.

Ilość

1.

Spinacze biurowe dł. 50 mm op. a` 100 szt.

op.

300

2.

Spinacze biurowe dł. 25 ÷ 30 mm op. a` 100 szt.

op.

2 000

3.

Klipsy do papieru 19 mm

szt.

3 000

4.

Klipsy do papieru 25 mm

szt.

3 000

5.

Klipsy do papieru 32 mm

szt.

2 000

6.

Klipsy do papieru 42 mm

szt.

2 000

7.

Pinezki kolorowe, op. a’ 50 szt.

op.

100

8.

Pinezki do tablic, op. a’ 50 szt.

op.

100

9.

Zszywki 24/6 op. a’ 1000 szt.
Dziurkacz biurowy ze wskaźnikiem środka strony
i ogranicznikiem formatu, grubość dziurkowania pliku
nie mniej niŜ 20 kartek
Temperówka metalowa, ze stalowym ostrzem
mocowanym wkrętem,
NawilŜacz Ŝelowy
Zszywacz na zszywki 24/6, grubość zszywania nie mniej
niŜ 15 kartek
NóŜ do otwierania kopert, metalowy

op.

2 000

szt.

200

szt.

500

szt.

80

szt.

500

szt.

200

szt.

300

szt.

500

op.

20

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rozszywacz uniwersalny
NoŜyczki biurowe z ostrzem ze stali nierdzewnej, dł. 20
– 22 cm, uchwyty ergonomiczne z tworzywa sztucznego
lub pokryte tworzywem
Magnesy do tablicy magnetycznej, op. min. a’ 10 szt.

Wartość netto
w złotych

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*
* cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w X grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

Grupa XI
Lp.

Asortyment

Marka/
Producent

J.m.

Ilość

Wartość netto
w złotych

Zawieszki do kluczy plastikowe z karteczką na opis
zielone
1.

2.

160

czarne

szt.
szt.

pomarańczowe

szt.

160

czerwone

szt.

160

niebieskie

szt.

160

Wizytownik ksiąŜkowy na min. 60 kieszonek, okładka
z PP, PCV

szt.

15

160

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

* cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w XI grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy
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Grupa XII
Lp.
1.

Asortyment

Marka/
Producent

J.m.

Ilość

Wartość netto
w złotych

Tablice korkowe w oprawie drewnianej
90 x 120 cm

szt.

50
Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

* cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w XII grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

Grupa XIII
Lp.
1.

Asortyment

Marka/
Producent

Worki papierowe 3-warstwowe, szyte na spodzie,
z poszerzanymi bokami, o wym. 124 x 48 cm ± 2

J.m.

Ilość

szt.

10 000

Wartość netto
w złotych

Suma wartości netto
Cena oferty (brutto)*

* cena oferty zawiera: wartość netto wszystkich pozycji w XIII grupie asortymentowej powiększoną o podatek VAT i koszty transportu do magazynu
zamawiającego, na terenie Warszawy

1.

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:
a) I – III, V- XIII grupa asortymentowa - do 21 dni od dnia podpisania umowy,
b) IV grupa asortymentowa - w 3 partiach (asortyment dostaw zostanie określony na etapie podpisania umowy):
- I partia min. 30 % - do 21 dni od dnia podpisania umowy,
- kolejne partie będą się odbywać po złoŜeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie zamówienia
przesłanego drogą elektroniczną lub faksem na adres Wykonawcy. Dostawa zrealizowana zostanie najpóźniej
w ciągu 5 dni roboczych od daty złoŜenia zamówienia do godziny 11.00, przy czym termin dostawy ostatniej partii
towaru ustala się najpóźniej na dzień 15 grudnia 2009 r.

2.

Gwarancja na oferowane materiały biurowe będzie wynosiła......... miesięcy od dnia dostawy.

3.

Warunki płatności - przelew w terminie 14 dni od dnia odbioru dostawy i dostarczenia faktury.

4.

W przypadku dokonania wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym
przez zamawiającego.

5.

Osobami upowaŜnionymi do podpisania umowy są:
...................................................................................
..................................................................................

6.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

7.

Akceptujemy wszystkie postanowienia zamawiającego określone w s.i.w.z.

8.

Oferta (wraz z załącznikami) zawiera .......... stron ponumerowanych w kolejności.
Załącznikami do oferty są:
- oświadczenie o spełnianiu warunków wyszczególnionych w art. 22 ust. 1 Pzp;
- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp;
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- wzory asortymentu wymienionego w następujących grupach i pozycjach: grupa VI - poz. 3, grupa X - poz. 10, grupa X poz. 13, grupa XI - poz. 2.

.............................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 3/II/2009

___________________ dnia _____________ .2009 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIA DCZE NIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
__________________________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)
oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który
mówi, Ŝe z postępowania wyklucza się:
 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
pkt 1-3,
 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy,
z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
 wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
__________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 3/II/2009

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN DOSTAWY
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ________ zgodnie z załącznikiem do niniejszej
umowy.

2.

* Realizacja przedmiotu umowy określonego w pkt. 1 (z wyjątkiem IV grupy asortymentowej)
nastąpi do 21 dni od dnia podpisania umowy.
* Realizacja przedmiotu umowy w grupie asortymentowej IV nastąpi w 3 partiach (asortyment
dostaw zostanie określony na etapie podpisania umowy):
- I partia min. 30 % - do 21 dni od dnia podpisania umowy,
- kolejne partie będą się odbywać po złoŜeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie
zamówienia przesłanego drogą elektroniczną lub faksem na adres Wykonawcy. Dostawa
zrealizowana zostanie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złoŜenia zamówienia do godziny
11.00, przy czym termin dostawy ostatniej partii towaru ustala się najpóźniej na dzień 15 grudnia
2009 r.
§ 2. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Wartość przedmiotu umowy wynosi: _______________________ PLN (brutto).
(słownie: ___________________________________________ złotych).

2.

Wartość ta jest stała i niezmienna w okresie realizacji umowy, obejmuje wartość oferowanego
towaru, podatek VAT oraz koszty transportu do ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez ZAMAWIAJACEGO
przelewem bankowym na konto WYKONAWCY na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni
od dnia odbioru dostawy i dostarczenia faktury.

2.

Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego (polecenie
przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
§ 4. WARUNKI DOSTAWY

1.

Dostawa towaru nastąpi do magazynu zamawiającego na terenie Warszawy.

2.

Przesyłka winna być zapakowana w sposób zwyczajowo przyjęty dla określonej grupy towarowej,
gwarantujący ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

§ 5. GWARANCJA
1.

WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe dostarczony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad. Ewentualne
wady towaru powstałe z winy WYKONAWCY, których ZAMAWIAJĄCY nie mógł stwierdzić
przy odbiorze, zostaną usunięte przez WYKONAWCĘ poprzez wymianę towaru na nowy w terminie
14 dni od zgłoszenia przez ZAMAWIĄCEGO.
1

2.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na dostarczony towar na okres
____________

3.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru towaru przez ZAMAWIAJĄCEGO
od WYKONAWCY.

§ 6. KARY UMOWNE
1.

Za opóźnienie w wykonaniu umowy, WYKONAWCA moŜe być obciąŜony karą w wysokości
0,1% wartości niedostarczonego towaru za kaŜdy dzień opóźnienia, nie więcej niŜ 10 % wartości
przedmiotu umowy.

2.

Za opóźnienie powstałe w usuwaniu wad w terminie określonym w §5 pkt.1 WYKONAWCA
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 0,1 % wartości reklamowanego towary za kaŜdy
dzień opóźnienia.

3.

ZAMAWIAJĄCY moŜe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu
umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie WYKONAWCY.

4.

NiezaleŜnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie skorzystania z uprawnień
przewidzianych w art. 477 kodeksu cywilnego.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2.

Ewentualne zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

3.

Ewentualne spory wynikające z wykonania umowy rozpatrywał będzie sąd właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.

4.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
WYKONAWCA, a dwa ZAMAWIAJĄCY.

•

Niewłaściwe skreślić.

Informację wytworzyła: Eliza Jarzyńska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2009 r.
2

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 112184-2009 z dnia 2009-04-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w trzynastu grupach asortymentowych
(łącznie 96 pozycji)
Termin składania ofert: 2009-05-05

Numer ogłoszenia: 125838 - 2009; data zamieszczenia: 29.04.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112184 - 2009 data 20.04.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro AdministracyjnoGospodarcze, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56
525, fax. 0 22 58 56 565.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. I.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: V grupa asortymentowa. 1) Krótki opis
ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: V grupa asortymentowa - 1 pozycja.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.95.00-5. 3) Czas trwania lub termin
wykonania: Okres w dniach: 21. 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: V grupa asortymentowa. 1)
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: V grupa asortymentowa 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.95.00-5. 3) Czas trwania lub
termin wykonania: Okres w dniach: 21. 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

Warszawa, 29.04.2009 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych - nr sprawy 3/II/2009.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iŜ w dniu 27 i 28 kwietnia br. do zamawiającego
wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego zamówienia. PoniŜej przytaczam treść zapytania
wraz z odpowiedzią.

1. „Prosimy o wyjaśnienie następujących pozycji siwz:
Grupa V – poz. 1.
Nie występują na rynku segregatory według opisu w specyfikacji o szerokości grzbietu 40 mm, wszystkie
segregatory z mechanizmem dźwigniowym są opisywane przez producentów jako 50 mm.
Jakie segregatory powinny być w specyfikacji?”.
Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku nr 1 do s.i.w.z. (formularz oferty), w V grupie asortymentowej w poz. nr 1 dokonano zmiany
opisu przedmiotu zamówienia oraz dodano poz. nr 2.
W związku z powyŜszym opis przedmiotu zamówienia w ww. grupie asortymentowej otrzymuje brzmienie:
Grupa V
Lp.

Asortyment

Marka/ Producent

J.m. Ilość

Wartość netto
w złotych

1.

Segregator: okładka z okleiny PP, PCV z zapięciem dźwigniowym, niklowanym oraz kompletem okuć: kółko grzbietowe,
oczka szczelinowe boczne. Na grzbiecie okienko umoŜliwiające zmianę karteczki z opisem zawartości segregatora
A4 szer. grzbietu 50 mm
szt.
1 500

2.

A4 szer. grzbietu 80 mm
szt.
1 500
Segregator: okładka z okleiny PP, PCV z zapięciem dwuringowym, niklowanym oraz kompletem okuć: kółko grzbietowe,
oczka szczelinowe boczne. Na grzbiecie okienko umoŜliwiające zmianę karteczki z opisem zawartości segregatora
A4 szer. grzbietu 30 – 40 mm

szt.

400

2.„Prosimy o wyjaśnienie następujących pozycji siwz:
Grupa II – poz. 1.
Nie występują na rynku etykiety w rozmiarze 105 x 141 mm +/- 2 mm. Najbardziej zbliŜony rozmiar etykiet
to 105 x 148 mm. Jaki rozmiar etykiet powinien być w specyfikacji?”.

1

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku nr 1 do s.i.w.z. (formularz oferty), w II grupie asortymentowej w poz. nr 1 dokonano zmiany
opisu przedmiotu zamówienia.
W związku z powyŜszym opis przedmiotu zamówienia w ww. grupie asortymentowej otrzymuje brzmienie:
Grupa II
Lp.
1.

Asortyment
Etykiety samoprzylepne 105 x 148 ± 2 mm
op. a'100 ark.

Marka/ Producent

J.m. Ilość
op.

Wartość netto
w złotych

3

Uprzejmie proszę o naniesienie ww. zmian w formularzu oferty w odpowiednim miejscu.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Informację wytworzyła: Eliza Jarzyńska
Data wytworzenia informacji: 29.04.2009 r.
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Warszawa, 30.04.2009 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych - nr sprawy 3/II/2009.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iŜ w dniu 29 kwietnia br. do zamawiającego
wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego zamówienia. PoniŜej przytaczam treść zapytania
wraz z odpowiedziami.
1. Grupa I Poz. 1
Długopis Ŝelowy z końcówką 0.5 mm ma grubość linii pisania 0,3 mm, podobnie jak cienkopisy Ŝelowe z poz.9
i 10. Czy w związku z tym w poz. 9, 10 (cienkopisy Ŝelowe) moŜna zaoferować takie same długopisy jak w poz.
1?
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w I grupie asortymentowej w poz. nr. 9 i 10 jak i w poz. nr. 1 tego
samego asortymentu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w s.i.w.z.
2. Grupa V Poz. 1
Segregator A4 szerokość grzbietu 40 i 50 mm z mechanizmem dźwigniowym. Według naszej wiedzy nie
występuje segregator rz mechanizmem dźwigniowym o szerokości grzbietu 40 mm. Prosimy o wskazanie czym
róŜnią się w/w segregatory.
Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadził w dniu 29 kwietnia br. zmianę treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W załączniku nr 1 do s.i.w.z. (formularz oferty), w V grupie asortymentowej w poz. nr
1 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia oraz dodano poz. nr 2.
W związku z powyŜszym opis przedmiotu zamówienia w ww. grupie asortymentowej otrzymał brzmienie:
Grupa V
Lp.

Asortyment

Marka/ Producent

J.m. Ilość

Wartość netto
w złotych

1.

Segregator: okładka z okleiny PP, PCV z zapięciem dźwigniowym, niklowanym oraz kompletem okuć: kółko grzbietowe,
oczka szczelinowe boczne. Na grzbiecie okienko umoŜliwiające zmianę karteczki z opisem zawartości segregatora
A4 szer. grzbietu 50 mm
szt.
1 500

2.

A4 szer. grzbietu 80 mm
szt.
1 500
Segregator: okładka z okleiny PP, PCV z zapięciem dwuringowym, niklowanym oraz kompletem okuć: kółko grzbietowe,
oczka szczelinowe boczne. Na grzbiecie okienko umoŜliwiające zmianę karteczki z opisem zawartości segregatora
A4 szer. grzbietu 30 – 40 mm

szt.

400

3. Grupa VI Poz. 1,2
Standardowa teczka kartonowa ma gramaturę 250g. Czy na pewno Zamawiający oczekuje teczki z cieńszej
tektury (200-220g)?
Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku nr 1 do s.i.w.z. (formularz oferty), w VI grupie asortymentowej w poz. nr 1 i 2 dokonano zmiany
opisu przedmiotu zamówienia.

1

W związku z powyŜszym opis przedmiotu zamówienia w ww. grupie asortymentowej otrzymuje brzmienie:
Grupa VI
Lp.
1.

2.

Asortyment

Marka/ Producent

Teczka karton A4 - biała, wiązana, gramatura 200 ÷ 250
g/m2, wewnątrz 3 skrzydła, skrzydła bigowane
umoŜliwiające włoŜenie dokumentów o róŜnej grubości.
Teczka karton A4 – biała z gumką, gramatura 200 ÷ 250
g/m2, wewnątrz 3 skrzydła, skrzydła bigowane
umoŜliwiające włoŜenie dokumentów o róŜnej grubości.

J.m.

Ilość

szt.

20 000

szt.

2 000

Wartość netto
w złotych

4. Grupa VIII Poz.11
Czy przedmiotem zamówienia jest ofertówką z folii PCV czy z folii PP?
Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku nr 1 do s.i.w.z. (formularz oferty), w VIII grupie asortymentowej w poz. nr 11 dokonano zmiany
opisu przedmiotu zamówienia.
W związku z powyŜszym opis przedmiotu zamówienia w ww. grupie asortymentowej otrzymuje brzmienie:

Grupa VIII
Lp.

Asortyment

Marka/ Producent

11. Okładka foliowa A4 – „ofertówka” (sztywna folia PP
o grubości min. 100 mikronów , zgrzana w literę L)

J.m.

Ilość

szt.

6 000

Wartość netto
w złotych

5. Grupa IX Poz. 6
Sznurek pakowany jest zazwyczaj w motki o gramaturze: 100, 250, 500g. Czy na pewno przedmiotem
zamówienia jest niestandardowy motek o gramaturze 150g?
Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku nr 1 do s.i.w.z. (formularz oferty), w IX grupie asortymentowej w poz. nr 6 dokonano zmiany
opisu przedmiotu zamówienia.
W związku z powyŜszym opis przedmiotu zamówienia w ww. grupie asortymentowej otrzymuje brzmienie:
Grupa IX
Lp.
6.

Asortyment
Sznurek pakowy, jutowy 150 ÷ 250 g

Marka/ Producent

J.m. Ilość
300

Wartość netto
w złotych

rolka

Uprzejmie proszę o naniesienie ww. zmian w formularzu oferty w odpowiednim miejscu.
Zamawiający w celu umoŜliwienia wprowadzenia powyŜszych zmian, działając na podstawie art. 38 ust. 6
uPzp, przedłuŜa termin składania ofert do dnia 8 maja 2009 r. do godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert
do dnia 8 maja 2009 r. do godz. 10.15.

Informację wytworzyła: Eliza Jarzyńska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2009 r.
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ZATWIERDZAM
Warszawa, 07.05.2009 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych - nr sprawy 3/II/2009.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iŜ w dniu 6 maja br. do zamawiającego
wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego zamówienia. PoniŜej przytaczam treść zapytania
wraz z odpowiedzią.
Firma X zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie niejasności występujących
w poniŜszych pozycjach:
1.
Grupa V
2.

Segregator: okładka z okleiny PP, PCV z zapięciem dwuringowym, niklowanym oraz kompletem okuć: kółko grzbietowe, oczka
szczelinowe boczne. Na grzbiecie okienko umoŜliwiające zmianę karteczki z opisem zawartości segregatora
A4 szer. grzbietu 30 – 40 mm

szt.

400

Segregatory 2 ringowe nie występują z okuciem, kółkiem grzbietowym ani bocznymi szczelinowymi oczkami.
Czy Zamawiający wobec powyŜszego dopuszcza segregator 2 ringowy bez okucia i w/w otworów?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku nr 1 do s.i.w.z. (formularz oferty), w V grupie asortymentowej w poz. nr 2 dokonano zmiany
opisu przedmiotu zamówienia.
W związku z powyŜszym opis przedmiotu zamówienia w ww. grupie asortymentowej otrzymuje brzmienie:

Grupa V
Lp.

Asortyment

Marka/ Producent

J.m. Ilość

Wartość netto
w złotych

1.

Segregator: okładka z okleiny PP, PCV z zapięciem dźwigniowym, niklowanym oraz kompletem okuć: kółko grzbietowe,
oczka szczelinowe boczne. Na grzbiecie okienko umoŜliwiające zmianę karteczki z opisem zawartości segregatora
A4 szer. grzbietu 50 mm
szt.
1 500

2.

A4 szer. grzbietu 80 mm
szt.
1 500
Segregator: okładka z okleiny PP, PCV z zapięciem dwuringowym, niklowanym. Na grzbiecie okienko umoŜliwiające
zmianę karteczki z opisem zawartości segregatora.
A4 szer. grzbietu 30 – 40 mm

szt.

400

1

2.
Grupa VI
2.

Teczka karton A4 – biała z gumką, gramatura 200 ÷ 250
g/m2, wewnątrz 3 skrzydła, skrzydła bigowane
umoŜliwiające włoŜenie dokumentów o róŜnej grubości.

szt.

2 000

Standardowa gramatura teczki A4 białej, kartonowej z gumką to 350 g. Czy Zamawiający dopuszcza teczkę
o gramaturze 350 g?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
pozostawia opis przedmiotu zamówienia określonego w VI grupie asortymentowej w poz. nr 2 bez zmian.
3.
Grupa XIII
1.

Worki papierowe 3-warstwowe, szyte na spodzie,
z poszerzonymi bokami, o wym. 124 x 48 cm ± 2

szt.

10 000

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy podany wymiar 124 x 48 cm ± 2 jest wymiarem wewnętrznym
czy wewnętrznym?
Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iŜ:
wymiar wymagany dla asortymentu określonego w XIII grupie asortymentowej w poz. nr. 1 jest wymiarem
zewnętrznym.

Uprzejmie proszę o naniesienie zmian dotyczących V grupy asortymentowej w formularzu oferty
w odpowiednim miejscu.
Zamawiający w celu umoŜliwienia wprowadzenia powyŜszych zmian, działając na podstawie art. 38 ust. 6
uPzp, przedłuŜa termin składania ofert do dnia 12 maja 2009 r. do godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert
do dnia 12 maja 2009 r. do godz. 10.15.

Informację wytworzyła: Eliza Jarzyńska
Data wytworzenia informacji: 07.05.2009 r.
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Warszawa, dnia 26.05.2009 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych - nr sprawy 3/II/2009.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia,
Ŝe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały wybrane
oferty nw. wykonawców:
•

w I grupie asortymentowej
oferta nr 6 – firmy PARTNER XXI Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25,
Oddział w Warszawie przy ul. Chrościckiego 93/105 - cena oferty wynosi 3 733,20 zł
(brutto);

•

w II grupie asortymentowej
oferta nr 9 – firmy AMAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Łąkowej 31- cena
oferty wynosi 2 806,31 zł (brutto);

•

w III grupie asortymentowej
oferta nr 12 – firmy PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp.J. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marywilskiej 44 - cena oferty wynosi 3 233,00 zł (brutto);

•

w IV grupie asortymentowej
oferta nr 1 – firmy A&G KOPERTY Company Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi
przy ul. Wojska Polskiego 5 - cena oferty wynosi 36 105,90 zł (brutto);

•

w V grupie asortymentowej
oferta nr 11 – firmy LEDAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana
Kazimierza 46/54 - cena oferty wynosi 12 224,40 zł (brutto);

•

w VI grupie asortymentowej
oferta nr 12 – firmy PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp.J. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marywilskiej 44 - cena oferty wynosi 8 845,00 zł (brutto);

•

w VII grupie asortymentowej
oferta nr 11 – firmy LEDAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza
46/54 - cena oferty wynosi 5 454,86 zł (brutto);

•

w VIII grupie asortymentowej
oferta nr 12 – firmy PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp.J. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marywilskiej 44 - cena oferty wynosi 24 095,00 zł (brutto);

•

w IX grupie asortymentowej
oferta nr 6 – firmy PARTNER XXI Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25,
Oddział w Warszawie przy ul. Chrościckiego 93/105 - cena oferty wynosi 13 267,13 zł
(brutto);
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•

w X grupie asortymentowej
oferta nr 12 – firmy PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp.J. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marywilskiej 44 - cena oferty wynosi 7 076,00 zł (brutto);

•

w XII grupie asortymentowej
oferta nr 6 – firmy PARTNER XXI Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25
Oddział w Warszawie przy ul. Chrościckiego 93/105 - cena oferty wynosi 1 459,12 zł
(brutto);

•

w XIII grupie asortymentowej
oferta nr 6 – firmy PARTNER XXI Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25,
Oddział w Warszawie przy ul. Chrościckiego 93/105 - cena oferty wynosi 14 030,00 zł
(brutto).

Ww. wykonawcy we wskazanych grupach złoŜyli oferty, które uzyskały najwyŜszą ilość punktów
(100 pkt.). Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium oceny
ofert w niniejszym postępowaniu była cena – 100%.
Informacje o wykonawcach, którzy złoŜyli oferty w prowadzonym postępowaniu oraz liczba punktów
uzyskana w kryterium oceny ofert:

I grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów

48,03

6

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa

100,00

7

F.H.U. „GRAWIT”, ul. E. Orzeszkowej 3, 05-820 Piastów-Reguły

33,91

8

ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

44,38

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

78,75

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

57,04

Zabrze,

II grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów

80,55

4

ERA CLASSIC, ul. Dzwonkowa 46, 02-290 Warszawa

90,40

6
8

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

49,24
85,05

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

100,00

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

59,21
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III grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów

68,94

4

ERA CLASSIC, ul. Dzwonkowa 46, 02-290 Warszawa

98,51

6

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa

98,22

7

F.H.U. „GRAWIT”, ul. E. Orzeszkowej 3, 05-820 Piastów-Reguły

87,78

8

ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

95,26

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

99,70

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

99,77

12

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J., ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa

100,00

IV grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

1

A&G KOPERTY Company Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 5
19-500 Gołdap

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów

68,28

6

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa

88,70

7

F.H.U. „GRAWIT”, ul. E. Orzeszkowej 3, 05-820 Piastów-Reguły

85,51

8

ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

78,54

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

87,03

10

WM TRADE, ul. Augustówka 26, 02-981 Warszawa

98,48

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

94,16

12

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J., ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa

90,64

100

V grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów

61,61

6
8

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

88,25
79,65

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

85,55

10

WM TRADE, ul. Augustówka 26, 02-981 Warszawa

92,67

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

100,00
3/5

12

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J., ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa

80,81

VI grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów

52,05

8

ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

68,01

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

99,37

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

97,45

12

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J., ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa

100,00

VII grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

6

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa

64,28

7

F.H.U. „GRAWIT”, ul. E. Orzeszkowej 3, 05-820 Piastów-Reguły

86,06

8

ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

46,81

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

98,61

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

100,00

VIII grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów

70,75

6
8

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

82,52
71,64

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

98,29

10

WM TRADE, ul. Augustówka 26, 02-981 Warszawa

95,47

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

91,90

12

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J., ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa

100,00

IX grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów

85,03
4/5

6
8

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

100,00
70,22

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

76,91

10

WM TRADE, ul. Augustówka 26, 02-981 Warszawa

91,01

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

73,66

12

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J., ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa

70,84

X grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

2

LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806
Komorów

33,18

10

WM TRADE, ul. Augustówka 26, 02-981 Warszawa

93,89

11

LEDAX Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa

83,59

12

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J., ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa

100,00

XII grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

6

PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa

100,00

7

F.H.U. „GRAWIT”, ul. E. Orzeszkowej 3, 05-820 Piastów-Reguły

46,00

8

ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

59,80

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

70,75

XIII grupa
Nr
oferty
6
8

Nazwa i adres wykonawcy
PARTNER XXI Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze,
Oddział w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
ARH RELEX Bogusław BONECKI, Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27 B/34,
05-500 Piaseczno

Ilość punktów
100,00
90,55

9

AMAD Sp z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

95,83

10

WM TRADE, ul. Augustówka 26, 02-981 Warszawa

67,65

12

PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J., ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa

47,92

Informację wytworzyła: Eliza Jarzyńska
Data wytworzenia informacji: 26.05.2009 r.
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Informację dodano 2009-04-20 15:21:45
Informację zaktualizowano 2009-05-26 13:19:27
wprowadzający: Marcin Kucharz
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