Warszawa: Dostawa kartonu, papieru do drukowania, papieru
kserograficznego, papieru offsetowego, papieru pakowego, tektury
oraz papieru ozdobnego.
Numer ogłoszenia: 38942 - 2008; data zamieszczenia: 26.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525, fax 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) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kartonu, papieru do drukowania,
papieru kserograficznego, papieru offsetowego, papieru pakowego, tektury oraz papieru ozdobnego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa: kartonu, papieru do drukowania, papieru kserograficznego, papieru offsetowego,
papieru pakowego, tektury oraz papieru ozdobnego, w siedmiu grupach asortymentowych (łącznie 31
pozycji).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.12.56.92-2, 21.12.10.00-7, 21.12.54.00-9,
21.12.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w
postępowaniu mogą wziąć udział 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; 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.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania
wymagań 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; b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 uPzp; 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. Ponadto na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa
spełnia wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty próbki kartonu
i papieru w formacia A-4 w nw. grupach i pozycjach: - I grupa asortymentowa (wszystkie pozycje),
- IV grupa asortymentowa (dot. 4 pozycji), - V grupa asortymentowa (dot. 1 pozycji). Składając
ofertę na. I grupę asortymentową (w poz. 7, 8, 9, 10), wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty wzornik dostępnych barw (próbnik). Zamawiajacy dokona wyboru barwy, na etapie
podpisywania umowy z wykonawca wyłonionym w postępowaniu. Dostarczone próbki oraz
wzorniki barw (próbniki) zostaną zwrócone wykonawcom, niezwłocznie po zakończeniu
postępowania na ich wniosek (dotyczy wykonawców, których oferta nie zostanie wybrana).
Próbki, wzorniki barw (próbniki) przedstawione przez wykonawców, którzy złoŜą najkorzystniejsze
oferty w poszczególnych grupach asortymentowych, będą stanowić załącznik do protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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.
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: Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5 02-652 Warszawa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura
Administracyjno-Gospodarczego ABW, ul. Samochodowa 5, 02-652 Warszawa, w Biurze Przepustek..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1 - karton.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I grupa asortymentowa karton (10 pozycji).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.12.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa 2 - papier do drukowania.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II grupa asortymentowa
- papier do drukowania (11 pozycji).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.12.54.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3 - papier kserograficzny.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III grupa asortymentowa
- papier kserograficzny (1 pozycja).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.12.56.92-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Grupa 4 - papier offsetowy.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IV grupa asortymentowa
- papier offsetowy (4 pozycje).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.12.54.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Grupa 5 - papier ozdobny.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: V grupa asortymentowa
- papier ozdobny (3 pozycje).

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.12.10.00-7.

•
•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Grupa 6 - tektura.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: VI grupa asortymentowa
- tektura (1 pozycja).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.12.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Grupa 7 - papier pakowy.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: VII grupa
asortymentowa - papier pakowy (1 pozycja).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.12.10.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

ZATWIERDZAM

Nr sprawy

1/II/2008

S P E C Y F I K A C J A I ST O T N Y C H W A R U N K Ó W ZA M Ó W I E N I A
(S.I.W.Z.)
1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa
Adres do korespondencji:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5, 02-652 Warszawa
tel. 022 585 65 25 fax 022 585 65 65

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).

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: kartonu, papieru do drukowania, papieru kserograficznego,
papieru offsetowego, papieru pakowego, tektury oraz papieru ozdobnego, w siedmiu grupach
asortymentowych (łącznie 31 pozycji).
Grupa 1 – karton,
Grupa 2 – papier do drukowania,
Grupa 3 – papier kserograficzny,
Grupa 4 – papier offsetowy,
Grupa 5 – papier ozdobny,
Grupa 6 – tektura,
Grupa 7 – papier pakowy
Ilość oraz szczegółowy wykaz asortymentu określa specyfikacja techniczno – uŜytkowa stanowiąca
załącznik do formularza oferty.
Oznaczenie wg CPV:
- 21125692-2 – papier kserograficzny
- 21121000-7 – papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju uŜywanych
do celów graficznych
- 21125400-9 – papier do drukowania
- 21120000-0 – papier i tektura
Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego na terenie Warszawy.
Minimalny okres gwarancji – min. 24 m-ce od dnia dostawy.

4.

Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz informacja
o dopuszczeniu ofert wariantowych:
1)
2)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy asortymentowe. KaŜda
grupa asortymentowa rozpatrywana będzie oddzielnie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.

Termin wykonania zamówienia
Grupa 1 - 14 dni od dnia podpisania umowy
Grupa 2 - 14 dni od dnia podpisania umowy
Grupa 3:
– I partia - 8 000 ryz - 14 dni od dnia podpisania umowy
– II partia - 8 000 ryz - do 31.07.2008 r.
Grupa 4:
– poz. 1 - 14 dni od dnia podpisania umowy
– poz. 2 (I partia – 250 000 ark.) - 14 dni od dnia podpisania umowy,
(II partia – 250 000 ark.) – do 31.07.2008 r.
– poz. 3 (I partia 40 000 ark.) - 14 dni od dnia podpisania umowy,
(II partia – 30 000 ark.) – do 31.07.2008 r.
– poz. 4 - 14 dni od dnia podpisania umowy
Grupa 5 - 14 dni od dnia podpisania umowy
Grupa 6 - 14 dni od dnia podpisania umowy
Grupa 7 - 14 dni od dnia podpisania umowy

6.

7.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu mogą wziąć udział
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;
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”.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
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.;
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 dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) Na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego,
wykonawca dołączy do oferty próbki kartonu i papieru w formacie A-4 w nw. grupach i pozycjach:
•
•
•

I grupa asortymentowa (wszystkie pozycje),
IV grupa asortymentowa (dot. 4 pozycji),
V grupa asortymentowa (dot. 1 pozycji),

2) Ponadto składając ofertę na. I grupę asortymentową (w poz. 7, 8, 9, 10), wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty wzornik dostępnych barw (próbnik). Zamawiający dokona wyboru barwy, na etapie
podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.
3) Dostarczone próbki oraz wzorniki barw (próbniki) zostaną zwrócone wykonawcom, niezwłocznie po
zakończeniu postępowania na ich wniosek (dotyczy wykonawców, których oferta nie zostanie
wybrana).
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4) Próbki, wzorniki barw (próbniki) przedstawione przez wykonawców, którzy złoŜą najkorzystniejsze
oferty w poszczególnych grupach asortymentowych, będą stanowić załącznik do protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
9.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu.

10.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Marcin Bryłka, tel. 022 58 56 583.

11.

Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosił będzie 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

12.

Opis sposobu przygotowania ofert:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej s.i.w.z.
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 do niniejszej specyfikacji.
W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać symbol, nazwę oferowanego asortymentu,
producenta oraz wartość brutto kaŜdej z oferowanych pozycji asortymentowych, a takŜe sumę
wszystkich pozycji asortymentowych w danej grupie.
Wykonawca składający ofertę dołączy do formularza oferty wypełnioną specyfikację techniczno uŜytkową stanowiącą załącznik do formularza oferty.
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, o których mowa w punktach
7 i 8 niniejszej specyfikacji.
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
pełnomocnictwo w formie pisemnej, w oryginale).
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 udostępniać - tajemnica przedsiębiorstwa" i załączone jako odrębna część
nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł poprawki winny
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Oferta winna być umieszczona w zaklejonej kopercie, która:

-

będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02-652 Warszawa

-

będzie posiadać oznaczenie „Oferta na dostawę papieru, kartonu, tektury nr sprawy
1/II/2008” oraz opatrzona będzie napisem „Proszę nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
(W przypadku braku tej informacji 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).
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11)
12)
13.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

14.

Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno-Gospodarczego
ABW, 02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
Termin składania ofert upływa dnia 05.03. 2008 r. o godz. 1000.
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
Oferty zostaną otwarte w dniu 05. 03. 2008 r. o godz. 1015 w Wydziale Zamówień Publicznych BAG
ABW: Warszawa ul. Samochodowa 5 (sala konferencyjna).
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed wyznaczonym
terminem otwarcia ofert w Biurze Przepustek z dokumentem toŜsamości.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1)
2)

3)
15.

Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
moŜna było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

Ceną oferty jest suma wartości brutto wszystkich pozycji w danej grupie asortymentowej.
Wartością brutto poszczególnej pozycji w danej grupie asortymentowej jest iloczyn wskazanej
w formularzu oferty ilości danego asortymentu oraz jego ceny jednostkowej, powiększonej o podatek
VAT w odpowiedniej wysokości.
Przy obliczaniu ceny oferty naleŜy uwzględnić koszt transportu do miejsca dostawy.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1)

2)

Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i które nie podlegają odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w niniejszej specyfikacji.
Kryteria oceny ofert:
• Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
• Liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

C=

C min
× 100 pkt
C bad

gdzie:

3)
16.

C – liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad – cena oferty badanej nieodrzuconej.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów (100 pkt.).

Informacje o formalnościach, jakie 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 podpisywaniu 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, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy:
Istotne 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” z wyłączeniem przepisów dotyczących odwołań i skarg.
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19.

Podwykonawcy:
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona
podwykonawcom.

20.

Integralną część niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
1)
2)
3)

Załącznik nr 1 - formularz oferty wraz ze specyfikacją techniczno – uŜytkową,
Załącznik nr 2 - formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 lit. a i b
Załącznik nr 3 - istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści zawieranej umowy.
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Załącznik nr 3 do s.i.w.z.
Nr sprawy 1/II/2008

1. PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN DOSTAWY
1.1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ………… zgodnie z wykazem do niniejszej umowy.

1.2
Realizacja przedmiotu umowy określonego w pkt. 1.1 nastąpi w zaleŜności od asortymentu
jednorazowo - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy albo w dwóch partiach.:
o I partia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
o II partia w terminie do 31.07.2008 r.
2. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
2.1

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

Wartość ta jest stała i niezmienna w okresie realizacji umowy, obejmuje wartość oferowanego towaru,
podatek VAT oraz koszty transportu do ZAMAWIAJĄCEGO.
.
3. WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1
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.
3.2
Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego (polecenie
przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
4. WARUNKI DOSTAWY
4.1
Dostawa towaru nastąpi do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO połoŜonego na terenie Warszawy:
ul. ……………………………………………………………………………………………………………
4.2
Przesyłka winna być zapakowana w sposób zwyczajowo przyjęty dla określonej grupy towarowej,
gwarantujący ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
5. GWARANCJA
5.1
WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe dostarczony towar jest wolny od wad, kompletny i nowy,
a ewentualne wady towaru powstałe z winy WYKONAWCY, których ZAMAWIAJĄCY nie mógł
stwierdzić przy odbiorze, zostaną po zgłoszeniu niezwłocznie usunięte przez WYKONAWCĘ poprzez
wymianę towaru na nowy.
5.2

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na dostarczony towar na okres …………

5.3
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru towaru przez ZAMAWIAJĄCEGO
od WYKONAWCY.
6. KARY UMOWNE
6.1
Za zwłokę w wykonaniu umowy, WYKONAWCA moŜe być obciąŜony karą w wysokości 0,1%
wartości niedostarczonego towaru za kaŜdy dzień zwłoki, nie więcej niŜ 10 % wartości przedmiotu
umowy.
1

6.2
ZAMAWIAJĄCY moŜe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu
umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie WYKONAWCY.
6.3
NiezaleŜnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnień
przewidzianych w art. 477 kodeksu cywilnego.
7. WARUNKI OGÓLNE
7.1
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego obowiązującego w Polsce.
7.2
Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
7.3
Zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej umowy, wymagają formy
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
7.4
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – z czego jeden otrzymuje
WYKONAWCA a dwa ZAMAWIAJĄCY.
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Załącznik nr 1 do s.i.w.z.
Nr sprawy 1/II/2008
FORMULARZ OFERTY
Składając w imieniu

........................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa firmy wykonawcy lub pieczątka firmowa)
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kartonu, papieru do drukowania,
papieru kserograficznego, papieru offsetowego, papieru pakowego, tektury oraz papieru ozdobnego, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniŜszymi cenami :

1 GRUPA ASORTYMENTOWA - KARTON
Poz.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nazwa asortymentu

Nazwa kartonu / symbol oraz producent

Karton Alaska 300 g/m² Kwidzyn Polska lub równorzędny
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza
oferty
Karton ARKTIKA 250 g/m² Kwidzyn Polska lub
równorzędny zgodnie z opisem zawartym w załączniku
do formularza oferty
Karton biały AMBER Graphic 240 g/m², Arctic Paper
Polska lub równorzędny zgodnie z opisem zawartym
w załączniku do formularza oferty
Karton Elfenbens 246 g/m² kratka Koehler Niemcy lub
równorzędny zgodnie z opisem zawartym w załączniku do
formularza oferty
Karton Elfenbens 246 g/m² płótnowany Koehler Niemcy lub
równorzędny zgodnie z opisem zawartym w załączniku do
formularza oferty
Karton Elfenbens 246 g/m² płótnowany Koehler Niemcy lub
równorzędny zgodnie z opisem zawartym w załączniku do
formularza oferty
Karton Kaskad 270 g/m2 Klippan Szwecja, lub równorzędny
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza
oferty
Karton Kaskad 270 g/m2 Klippan Szwecja, lub równorzędny
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza
oferty

1

Jednostka miary

Ilość

arkusz

20 000

arkusz

1 000

arkusz

40 300

arkusz

200

arkusz

1300

arkusz

300

arkusz

20 000

arkusz

20 000

Wartość brutto w zł

9.

10.

Karton Kaskad 270 g/m2 Klippan Szwecja, lub równorzędny
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza
oferty
Karton Kaskad 270 g/m2 Klippan Szwecja, lub równorzędny
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza
oferty

arkusz

20 000

arkusz

20 000

Cena oferty*
*- oferowana cena zawiera: wartość towaru, podatek VAT i koszt transportu do miejsca dostawy.

Termin dostawy: - 14 dni od dnia podpisania umowy
2 GRUPA ASORTYMENTOWA – PAPIER DO DRUKOWANIA
Poz.

1.

2.

3.

4.

Nazwa asortymentu

Nazwa papieru / symbol oraz producent

Papier kserograficzny kolorowy IQ Color A4 160 g/m²
Mondi Business Paper w kolorze niebieskim, pastelowym lub
równorzędny zgodnie z opisem zawartym w załączniku do
formularza oferty
Papier kserograficzny kolorowy IQ Color A4 160 g/m²
Mondi Business Paper w kolorze róŜowym, pastelowy lub
równorzędny zgodnie z opisem zawartym w załączniku do
formularza oferty
Papier kserograficzny kolorowy IQ Color A4 160 g/m²
Mondi Business Paper w kolorze zielonym lub równorzędny
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza
oferty
Papier kserograficzny kolorowy IQ Color A4 160 g/m²
Mondi Business Paper lub równorzędny zgodnie z opisem
zawartym w załączniku do formularza oferty

5.

Papier kserograficzny – biały 80 g/m² zgodnie z opisem
zawartym w załączniku do formularza oferty

6.

Papier kserograficzny – Ŝółty 80 g/m² zgodnie z opisem
zawartym w załączniku do formularza oferty

7.

Papier kserograficzny – biały 120 g/m² zgodnie z opisem
zawartym w załączniku do formularza oferty

8.

Papier kserograficzny – biały 160 g/m² zgodnie z opisem
zawartym w załączniku do formularza oferty

9.

Papier kserograficzny – biały 200 g/m² zgodnie z opisem
zawartym w załączniku do formularza oferty

Jednostka miary

Ilość

ryza
(1 ryza – 250
arkuszy)

7

ryza
(1 ryza – 250
arkuszy)

7

ryza
(1 ryza – 250
arkuszy)

12

ryza
(1 ryza – 250
arkuszy)
ryza
(1 ryza – 500
arkuszy)
ryza
(1 ryza – 500
arkuszy)
ryza
(1 ryza – 500
arkuszy)
ryza
(1 ryza – 250
arkuszy)
ryza
(1 ryza – 250
arkuszy)

2

7

1500

6

10

10

10

Wartość brutto w zł

10.

Papier kserograficzny – biały 90 g/m² zgodnie z opisem
zawartym w załączniku do formularza oferty

11.

Papier kserograficzny color copy Mondi 100 g/ m² A4 – biały
100 g/m² zgodnie z opisem zawartym w załączniku do
formularza oferty

ryza
(1 ryza – 500
arkuszy)
ryza
(1 ryza – 500
arkuszy)

10

10

Cena oferty*
*- oferowana cena zawiera: wartość towaru, podatek VAT i koszt transportu do miejsca dostawy.

Termin dostawy: - 14 dni od dnia podpisania umowy
3 GRUPA ASORTYMENTOWA – PAPIER KSEROGRAFICZNY
Poz.

Nazwa asortymentu

1.

Papier biurowy – biały 80 g/m² (kserograficzny) zgodnie z
opisem zawartym w załączniku do formularza oferty

Nazwa papieru / symbol oraz producent

Jednostka miary

Ilość

ryza
(1 ryza – 500 arkuszy)

16 000

Wartość brutto w zł

Cena oferty*
*- oferowana cena zawiera: wartość towaru, podatek VAT i koszt transportu do miejsca dostawy.

Termin dostawy:
– I partia - 8 000 ryz - 14 dni od dnia podpisania umowy
– II partia - 8 000 ryz - do 31.07.2008 r.
4 GRUPA ASORTYMENTOWA – PAPIER OFFSETOWY
Poz.
1.

2.

3.

4.

Nazwa asortymentu

Nazwa papieru / symbol oraz producent

Papier offsetowy biały AMBER Graphic 120 g/m², Arctic Paper
Polska lub równorzędny zgodnie z opisem zawartym
w załączniku do formularza oferty
Papier offsetowy biały AMBER Graphic A2, 80 g/m², Arctic
Paper Polska lub równorzędny zgodnie z opisem zawartym
w załączniku do formularza oferty
Papier offsetowy biały AMBER Graphic B2, 80 g/m², Arctic
Paper Polska lub równorzędny zgodnie z opisem zawartym
w załączniku do formularza oferty
Karton offsetowy – kolorowy (niebieski lub zielony) 160g/m²
zgodnie z opisem zawartym
w załączniku do formularza oferty

Jednostka miary

Ilość

arkusz

2000

arkusz

500 000

arkusz

70 000

arkusz

2000

Cena oferty*

3

Wartość brutto w zł

*-

oferowana cena zawiera: wartość towaru, podatek VAT i koszt transportu do miejsca dostawy.

Termin dostawy:
– poz. 1 - 14 dni od dnia podpisania umowy
– poz. 2 (I partia – 250 000 ark.) - 14 dni od dnia podpisania umowy, (II partia – 250 000 ark.) – do 31.07.2008 r.
– poz. 3 (I partia 40 000 ark.) - 14 dni od dnia podpisania umowy, (II partia – 30 000 ark.) – do 31.07.2008 r.
– poz. 4 - 14 dni od dnia podpisania umowy
5 GRUPA ASORTYMENTOWA - PAPIER OZDOBNY
Poz.

Nazwa asortymentu

1.

Papier Hartpost 100 g/m² płótnowany, lub równorzędny
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza oferty

2.

Papier do drukarki laserowej i ksero – satynowany 90 g/m², A3
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza oferty

3.

Papier do drukarki laserowej i ksero – satynowany 90 g/m²,A4
zgodnie z opisem zawartym w załączniku do formularza oferty

Nazwa kartonu/symbol oraz producent

Jednostka miary

Ilość

arkusz

2 600

1yza
(1 ryza – 500
arkuszy)
ryza
(1 ryza – 500
arkuszy)

Wartość brutto w zł

62

250
Cena oferty*

*- oferowana cena zawiera: wartość towaru, podatek VAT i koszt transportu do miejsca dostawy.

Termin dostawy: - 14 dni od dnia podpisania umowy
6 GRUPA ASORTYMENTOWA - TEKTURA
Poz.

Nazwa asortymentu

1.

Tektura grubość 1,5 mm, 900 g/m² - B1 zgodnie z opisem
zawartym w załączniku do formularza oferty

Nazwa tektury / symbol oraz producent

Jednostka miary

Ilość

arkusz

3 150
Cena oferty*

*- oferowana cena zawiera: wartość towaru, podatek VAT i koszt transportu do miejsca dostawy.

Termin dostawy: - 14 dni od dnia podpisania umowy

4

Wartość brutto w zł

7 GRUPA ASORTYMENTOWA – PAPIER PAKOWY
Poz.

Nazwa asortymentu

1.

Papier pakowy 80 g/m² zgodnie z opisem zawartym w
załączniku do formularza oferty

Nazwa papieru / symbol oraz producent

Jednostka miary

Ilość

arkusz

3 150

Wartość brutto w zł

Cena oferty*
*- oferowana cena zawiera: wartość towaru, podatek VAT i koszt transportu do miejsca dostawy.

Termin dostawy: - 14 dni od dnia podpisania umowy

1. Oświadczamy, iŜ parametry oferowanego towaru są zgodne z wymaganiami zamawiającego.
2. Gwarancja będzie wynosiła ................. m-ce(y) od dnia dostawy,
3. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od dnia odbioru dostawy i dostarczenia faktury.
4.
5.

W przypadku dokonania wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w s.i.w.z., w miejscu i terminie określonym
przez zamawiającego.
Osobami upowaŜnionymi do podpisania umowy są:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

6.

Oferta zawiera .............. stron ponumerowanych w kolejności.

7.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do oferty są:
1.
2.
3.
4.

formularz specyfikacji techniczno-uŜytkowej.
oświadczenie o spełnianiu warunków wyszczególnionych w art. 22 ust. 1 uPzp,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 uPzp,
aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
....................................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)
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Załącznik
do formularza oferty
SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UśYTKOWA
1 GRUPA ASORTYMENTOWA
1.

Karton Alaska 300 g/m² Kwidzyn Polska biały, wielowarstwowy, jednostronnie powlekany
z kremowym spodem w formacie B1 lub karton równorzędny biały, wielowarstwowy,
jednostronnie powlekany z kremowym spodem w formacie B1 o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość

Jednostki
g/m²
µm

wzdłuŜna
Sztywność wg Tabera

Wielkość
300 ± 2,5%
480

Parametry
oferowane

27,5
mNm

poprzeczna
Rozwarstwienie (Scot)
wg TAPPI 833 pm-94
Wytrzymałość powierzchni na zrywanie wg ISO 3782
Szorstkość
wg PN-ISO 8791-4:1997
Połysk 75º (Gardner)
wg TAPPI 480 om-99
Absorpcja wody (Cobb 60)
wg PN-EN 20535:96
Wilgotność wg PN ISO 287:1994

13,8
J/m²

> 110

m/s

> 0,70

µm

< 1,4

%

> 50

g/m²
%

góra < 50,
spód < 70
6,0 - 9,0

2. Karton ARKTIKA 250 g/m² Kwidzyn Polska biały, wielowarstwowy, dwustronnie
powlekany z białym spodem w formacie B1 lub karton równorzędny biały, wielowarstwowy,
dwustronnie powlekany z białym spodem w formacie B1 o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość

Jednostki
g/m²
µm
wzdłuŜna

Sztywność wg Tabera

Wielkość
250 ± 2,5%
360

Parametry
oferowane

13,5
mNm

poprzeczna
Rozwarstwienie (Scot)
wg TAPPI 833 pm-94
Wytrzymałość powierzchni na zrywanie wg ISO
3782
Szorstkość
wg PN-ISO 8791-4:1997
Połysk 75º (Gardner)
wg TAPPI 480 om-99
Absorpcja wody (Cobb 60)
wg PN-EN 20535:96
Wilgotność wg PN ISO 287:1994

7,0
J/m²

> 110

m/s

> 0,70

µm

< 1,4

%

> 50

g/m²
%

góra < 50,
spód < 60
6,0 - 9,0

1

3. Karton biały AMBER Graphic 240 g/m², Arctic Paper Polska niepowlekany w formacie B1
lub karton równorzędny biały, niepowlekany w formacie B1 o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość
Nieprzezroczystość

Jednostki
g/m²
µm

Wielkość
240 - 250
270

%

99

Białość wg CIE
Wytrzymałość na zrywanie wg Dennisona

Parametry
oferowane

143
> 15

4. Karton Elfenbens 246 g/m² kratka Koehler Niemcy ozdobny, biały, jednostronnie tłoczony
wzorem tkaniny jedwabnej (kratka) w formacie A1 lub karton równorzędny ozdobny, biały,
jednostronnie tłoczony wzorem tkaniny jedwabnej (kratka) w formacie A1 o nw.
parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość

Jednostki
g/m²
µm

wzdłuŜna
Sztywność wg Tabera

Wielkość
246
235

Parametry
oferowane

70
cN

poprzeczna
Objętość właściwa
Wytrzymałość na zrywanie wg Dennisona

34
cm³/g

0,96
10 - 14

5. Karton Elfenbens 246 g/m² płótnowany Koehler Niemcy ozdobny, biały, dwustronnie
tłoczony wzorem tkaniny lnianej (płótnowany) w formacie A1 lub równorzędny karton
ozdobny, biały, dwustronnie tłoczony wzorem tkaniny lnianej (płótnowany) w formacie A1
o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość

Jednostki
g/m²
µm
wzdłuŜna

Sztywność wg Tabera

Wielkość
246
235

Parametry
oferowane

70
cN

poprzeczna
Objętość właściwa

34
cm³/g

Wytrzymałość na zrywanie wg Dennisona

0,96
10 - 14

6. Karton Elfenbens 246 g/m² płótnowany Koehler Niemcy, biały ozdobny, jednostronnie
tłoczony wzorem skóry (skóropodobny) w formacie A1 lub równorzędny karton biały,
ozdobny, jednostronnie tłoczony wzorem skóry (skóropodobny) w formacie A1 o nw.
parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość

Jednostki
g/m²
µm

wzdłuŜna
Sztywność wg Tabera

Wielkość
246
235

Parametry
oferowane

70
cN

poprzeczna
Objętość właściwa
Wytrzymałość na zrywanie wg Dennisona

34
cm³/g

0,96
10 - 14
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7. Karton Kaskad 270 g/m2 Klippan Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie w formacie
64 cm x 92 cm, w kolorze niebieskim lub równorzędny karton kolorowy matowy, barwiony
w masie w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze niebieskim o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość
Objętość właściwa
Szorstkość (Bendson)
Absorpcja wody (Cobb 60)
Przenikalność powietrza
pH
Wytrzymałość na
wzdłuŜna
rozciąganie
poprzeczna
Wytrzymałość na
wzdłuŜna
przedarcie wg Elmendorfa
poprzeczna

Jednostki
g/m²
µm
cm³/g
ml/min
g/m²
cm³/min
kN/m
N

Wielkość
270
340
1,25
350
22 - 26
< 1000
7,5 – 8,0
10,0
5,9
min. 2
min. 2

Parametry
oferowane

8. Karton Kaskad 270 g/m2 Klippan Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie w formacie
64 cm x 92 cm, w kolorze szarym lub równorzędny karton kolorowy matowy, barwiony
w masie w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze szarym o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość
Objętość właściwa
Szorstkość (Bendson)
Absorpcja wody (Cobb 60)
Przenikalność powietrza
pH
Wytrzymałość na
wzdłuŜna
rozciąganie
poprzeczna
Wytrzymałość na
wzdłuŜna
przedarcie wg Elmendorfa
poprzeczna

Jednostki
g/m²
µm
cm³/g
ml/min
g/m²
cm³/min
kN/m
N

Wielkość
270
340
1,25
350
22 - 26
< 1000
7,5 – 8,0
10,0
5,9
min. 2
min. 2

Parametry
oferowane

9. Karton Kaskad 270 g/m2 Klippan Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie w formacie
64 cm x 92 cm, w kolorze kremowym lub równorzędny karton kolorowy matowy, barwiony
w masie w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze kremowym o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość
Objętość właściwa
Szorstkość (Bendson)
Absorpcja wody (Cobb 60)
Przenikalność powietrza
pH
Wytrzymałość na
wzdłuŜna
rozciąganie
poprzeczna
Wytrzymałość na
wzdłuŜna
przedarcie wg Elmendorfa
poprzeczna

Jednostki
g/m²
µm
cm³/g
ml/min
g/m²
cm³/min
kN/m
N

Wielkość
270
340
1,25
350
22 - 26
< 1000
7,5 – 8,0
10,0
5,9
min. 2
min. 2

Parametry
oferowane
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10. Karton Kaskad 270 g/m2 Klippan Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie w formacie
64 cm x 92 cm, w kolorze jasnozielonym lub równorzędny karton kolorowy matowy,
barwiony w masie w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze jasnozielonym o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość
Objętość właściwa
Szorstkość (Bendson)
Absorpcja wody (Cobb 60)
Przenikalność powietrza
pH
Wytrzymałość na
wzdłuŜna
rozciąganie
poprzeczna
Wytrzymałość na
wzdłuŜna
przedarcie wg Elmendorfa
poprzeczna

Jednostki
g/m²
µm
cm³/g
ml/min
g/m²
cm³/min
kN/m
N

Wielkość
270
340
1,25
350
22 - 26
< 1000
7,5 – 8,0
10,0
5,9
min. 2
min. 2

Parametry
oferowane

2 GRUPA ASORTYMENTOWA
1. Papier kserograficzny kolorowy IQ Color 160 g/m² Mondi Business Paper w formacie A4
w kolorze niebieskim, pastelowym lub równorzędny papier kserograficzny w formacie
A4 w kolorze niebieskim, pastelowym o nw. parametrach:

Parametr
Gramatura
Grubość
Szorstkość
(Bendson)
Przepuszczalność
Wilgotność

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²
µm

Wartość
160 ±3.0
214 ± 6

ml/min

210 ± 50

ml/min
%

650 ±350
4.8 ± 0.7

Parametry oferowane

2. Papier kserograficzny kolorowy IQ Color 160 g/m² Mondi Business Paper w formacie A4
w kolorze róŜowym, pastelowym lub równorzędny papier kserograficzny w formacie A4
w kolorze róŜowym, pastelowym o nw. parametrach:

Parametr
Gramatura
Grubość
Szorstkość
(Bendson)
Przepuszczalność
Wilgotność

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²
µm

Wartość
160 ±3.0
214 ± 6

ml/min

210 ± 50

ml/min
%

650 ±350
4.8 ± 0.7

Parametry oferowane

3. Papier kserograficzny kolorowy IQ Color 160 g/m² Mondi Business Paper w formacie A4
w kolorze zielonym, pastelowym lub równorzędny papier kserograficzny w formacie A4
w kolorze zielonym, pastelowym o nw. parametrach:

Parametr
Gramatura
Grubość
Szorstkość
(Bendson)
Przepuszczalność
Wilgotność

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²
µm

Wartość
160 ±3.0
214 ± 6

ml/min

210 ± 50

ml/min
%

650 ±350
4.8 ± 0.7

Parametry oferowane
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4. Papier kserograficzny kolorowy IQ Color 160 g/m² Mondi Business Paper w formacie A4
w kolorze Ŝółtym, pastelowym lub równorzędny papier kserograficzny w formacie A4
w kolorze Ŝółtym, pastelowym o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość
Szorstkość
(Bendson)
Przepuszczalność
Wilgotność

Jednostki
g/m²
µm

Wartość
160 ±3.0
214 ± 6

ml/min

210 ± 50

ml/min
%

650 ±350
4.8 ± 0.7

Parametry oferowane

5. Papier kserograficzny – biały 80 g/m²
Format A3.
Białość (wg CIE) – nie mniejsza niŜ 160 CIE (wartości podstawowej bez uwzględniania
tolerancji).

Parametr
Gramatura
Białość wg CIE

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wartość
80
min. 160

Parametry oferowane

6. Papier kserograficzny – Ŝółty 80 g/m²
Format A3.

Parametr
Gramatura

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wartość
80

Parametry oferowane

7. Papier kserograficzny – biały 120 g/m²
Format A4.
Białość (wg CIE) – nie mniejsza niŜ 160 CIE (wartości podstawowej bez uwzględniania
tolerancji).
Parametr
Gramatura
Białość wg CIE

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wielkość
120
min. 160

Parametry oferowane

8. Papier kserograficzny – biały 160 g/m²
Format A4.
Białość (wg CIE) – nie mniejsza niŜ 160 CIE (wartości podstawowej bez uwzględniania
tolerancji).
Parametr
Gramatura
Białość wg CIE

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wielkość
160
min. 160

Parametry oferowane
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9. Papier kserograficzny – biały 200 g/m²
Format A4.
Białość (wg CIE) – nie mniejsza niŜ 160 CIE (wartości podstawowej bez uwzględniania
tolerancji).
Parametr
Gramatura
Białość wg CIE

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wielkość
200
min. 160

Parametry oferowane

10. Papier kserograficzny – biały 90 g/m²
Format A4.
Białość (wg CIE) – nie mniejsza niŜ 160 CIE (wartości podstawowej bez uwzględniania
tolerancji).
Parametr
Gramatura
Białość wg CIE

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wielkość
90
min. 160

Parametry oferowane

11. Papier kserograficzny color copy Mondi 100 g/ m² – biały w formacie A4 lub
równorzędny papier kserograficzny biały w formacie A4 o nw. parametrach:
Białość (wg CIE) – nie mniejsza niŜ 160 CIE (wartości podstawowej bez uwzględniania
tolerancji)
Parametr
Gramatura
Białość wg CIE

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wielkość
100
min. 160

Parametry oferowane

III GRUPA ASORTYMENTOWA
1. Papier biurowy – biały 80 g/m² (kserograficzny) – przeznaczony do stosowania we wszelkiego
rodzaju urządzeniach biurowych, w szczególności w szybkich fotokopiarkach i drukarkach
laserowych, przystosowanych do wykonywania dwustronnych i jednostronnych prac o wysokich
nakładach, w drukarkach atramentowych, faksach oraz urządzeniach wielofunkcyjnych
wykorzystujących współczesne techniki druku i kopiowania o następujących parametrach:
Białość (wg CIE) – nie mniejsza niŜ 160 CIE (wartości podstawowej bez uwzględniania
tolerancji)
Format A4.
Parametr
Gramatura
Białość wg CIE

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wielkość
80
min. 160

Parametry oferowane

IV GRUPA ASORTYMENTOWA
1. Papier offsetowy biały AMBER Graphic 120 g/m², Arctic Paper Polska w formacie B1 lub
równorzędny papier offsetowy biały w formacie B1 o nw parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Jednostki
Gramatura
g/m²
Grubość
µm
Białość wg CIE
Nieprzezroczystość
Wytrzymałość na
nr
zrywanie wg Dennisona

Wielkość
120 ± 3,5%
144
139 – 147
> 94

Parametry oferowane

> 13
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Absorpcja wody (Cobb
60)
Szorstkość (Bendson)
pH

g/m²

< 35

ml/min

160
7,5

2. Papier offsetowy biały AMBER Graphic 80 g/m², Arctic Paper Polska arkuszowy,
niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia w formacie A2 lub
równorzędny papier offsetowy arkuszowy, niepowlekany, posiadający bardzo małą
skłonność do pylenia w formacie A2 o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Jednostki
Gramatura
g/m²
Grubość
µm
Białość wg CIE
Nieprzezroczystość
Wytrzymałość na
nr
zrywanie wg Dennisona
Absorpcja wody (Cobb
g/m²
60)
Szorstkość (Bendson)
ml/min
pH

Wielkość
80 ± 2,5%
99
139 – 147
> 89

Parametry oferowane

> 13
< 35
160
7,5

3. Papier offsetowy biały AMBER Graphic 80 g/m², Arctic Paper Polska arkuszowy,
niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia w formacie B2 lub
równorzędny papier offsetowy arkuszowy, niepowlekany, posiadający bardzo małą
skłonność do pylenia w formacie B2 o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Jednostki
Gramatura
g/m²
Grubość
µm
Białość wg CIE
Nieprzezroczystość
Wytrzymałość na
nr
zrywanie wg Dennisona
Absorpcja wody (Cobb
g/m²
60)
Szorstkość (Bendson)
ml/min
pH

Wielkość
80 ± 2,5%
99
139 – 147
> 89

Parametry oferowane

> 13
< 35
160
7,5

4. Karton offsetowy – kolorowy (niebieski lub zielony) 160g/m²
Format B2.

Parametr
Gramatura

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Wartość
160

Parametry oferowane
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V GRUPA ASORTYMENTOWA
1. Papier Hartpost 100 g/m², biały, ozdobny fakturowany, tłoczony dwustronnie wzorem
tkaniny lnianej w formacie A-1 lub równorzędny papier biały, ozdobny fakturowany,
tłoczony dwustronnie wzorem tkaniny lnianej w formacie A-1 o nw. parametrach:
Parametry wymagane
Parametr
Gramatura
Grubość
Białość
wzdłuŜna
Sztywność
poprzeczna
Wytrzymałość na zrywnie wg Dennisona

Jednostki
g/m²
µm
%
cN

Wielkość
100
107
111
175
75
12

Parametry
oferowane

2. Papier do drukarki laserowej i ksero – satynowany 90 g/m²
Format A3.
Papier satynowany do kopiowania i druku w kolorze, do uŜytku w laserowych drukarkach
oraz kserokopiarkach.
Parametr
Gramatura

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Parametry oferowane

Wielkość
90

3. Papier do drukarki laserowej i ksero – satynowany 90 g/m²
Format A4.
Papier satynowany do kopiowania i druku w kolorze, do uŜytku w laserowych drukarkach
oraz kserokopiarkach.

Parametr
Gramatura

Parametry wymagane
Jednostki
g/m²

Parametry oferowane

Wielkość
90

VI GRUPA ASORTYMENTOWA
1. Tektura grubość 1,5 mm, 900 g/m²
Format B-1, kolor szary.
VII GRUPA ASORTYMENTOWA
1. PACCO INTERCELL POLSKA – papier pakowy w arkuszach, 80 g/m², niebarwiony
– naturalny, prąŜkowany, z jednostronnym połyskiem w formacie 105 cm x 126 cm lub
równorzędny papier pakowy w arkuszach, 80 g/m², niebarwiony – naturalny, prąŜkowany,
z jednostronnym połyskiem w formacie 105 cm x 126 cm o niŜej wymienionych
parametrach.:
Parametry wymagane
Parametr
Jednostki
Gramatura
g/m²
Min. wytrzymałość na przepuklenie
kPa
Min.
wzdłuŜna
wytrzymałość na
kN/m
poprzeczna
rozciąganie
Max. absorpcja wody wg Cobba 60 s
Wilgotność bezwzględna

g/m²
%

Wartość
80 ±7
230

Parametry
oferowane

6,0
2,0
40
7±2
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Załącznik nr 2 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 1/II/2008

___________________ dnia _____________.2008 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

O Ś W I A D C ZE N I A
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,
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 w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 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)

Warszawa, 10.03.2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę kartonu, papieru do drukowania, papieru
kserograficznego, papieru offsetowego, papieru pakowego, tektury oraz papieru
ozdobnego (nr sprawy: 1/II/2008).

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).zamawiający zawiadamia o wyborze ofert firm:

Firma

- 1 Grupa asortymentowa - karton:
„CEZEX” Sp. z o.o. ul.

Modlińska

6,

03

–

216

Warszawa.

- 2 Grupa asortymentowa – papier do drukowania:
Firma P.P.H.U. „AMAD” Zbigniew Dymus Biuro Handlowe, ul. Opłotek 42 A,
01-940 Warszawa.
- 3 Grupa asortymentowa – papier kserograficzny:
Firma „LYRECO POLSKA” S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.
- 4 Grupa asortymentowa – papier offsetowy:
Firma „CEZEX” Sp. z o.o. ul. Modlińska 6, 03 – 216 Warszawa.
- 6 Grupa asortymentowa – tektura:
Firma „CEZEX” Sp. z o.o. ul. Modlińska 6, 03 – 216 Warszawa.
- 7 Grupa asortymentowa – papier pakowy:
Firma „CEZEX” Sp. z o.o. ul. Modlińska 6, 03 – 216 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:
Ww. wykonawcy we wskazanych grupach asortymentowych złoŜyli najkorzystniejsze oferty,
tj. oferty z najniŜszą ceną. Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była
cena – 100%.

Informacja o wykonawcach, którzy złoŜyli oferty w prowadzonym postępowaniu, ilość
punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert (cena 100%):
- 1 Grupa asortymentowa - karton:
Oferta nr 3 – 100 pkt.
Firma „CEZEX” Sp. z o.o.

-

ul.

Modlińska

6,

03

–

216

Warszawa.

1

- 2 Grupa asortymentowa – papier do drukowania:
Oferta nr 4 – 100 pkt.
Firma P.P.H.U. „AMAD” Zbigniew Dymus Biuro Handlowe, ul. Opłotek 42 A,
01-940 Warszawa.
Oferta nr 5 – 95,03 pkt.
„PAPIER HURT” Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Handlowe
B. Cebula, M. Kiciński ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa.
Oferta nr 6 – 98,43 pkt.
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „SOLO – KOLOS” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42 – 200 Częstochowa
- 3 Grupa asortymentowa – papier kserograficzny:
Oferta nr 1 – 100 pkt.
Firma „LYRECO POLSKA” S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.
Oferta nr 4 – 98,41 pkt.
P.P.H.U. „AMAD” Zbigniew Dymus Biuro Handlowe, ul. Opłotek 42 A,
01-940 Warszawa.
Oferta nr 5 – 98,90 pkt.
„PAPIER HURT” Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Handlowe
B. Cebula, M. Kiciński ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa.
Oferta nr 6 – 97,11 pkt.
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „SOLO – KOLOS” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42 – 200 Częstochowa
- 4 Grupa asortymentowa – papier offsetowy:
Oferta nr 3 – 100 pkt.
Firma „CEZEX” Sp. z o.o. ul. Modlińska 6, 03 – 216 Warszawa.
- 6 Grupa asortymentowa – tektura:
Oferta nr 3 – 100 pkt.
Firma „CEZEX” Sp. z o.o. ul. Modlińska 6, 03 – 216 Warszawa.
Oferta nr 6 – 88,94 pkt.
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „SOLO – KOLOS” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42 – 200 Częstochowa
- 7 Grupa asortymentowa – papier pakowy:
Oferta nr 3 – 100 pkt.
Firma „CEZEX” Sp. z o.o. ul. Modlińska 6, 03 – 216 Warszawa.
Oferta nr 6 – 97,14 pkt.
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „SOLO – KOLOS” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42 – 200 Częstochowa
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