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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

adres:
NARODOWE CENTRUM

Osoba upoważniona do kontaktów :

BADAŃ I ROZWOJU

Katarzyna Sawicka

w WARSZAWIE

przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

fax: +48 22 201 34 08

www.ncbr.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby
Zamawiającego.
3.2. Szczegółowy opis

asortymentu

będącego

przedmiotem

zamówienia

znajduje

się Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
30192000-1

30197000-6

Wyroby biurowe
Drobny sprzęt biurowy

3.6. Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia
towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zamawiający posłużył się nazwą własną
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producenta dla ułatwienia opisu przedmiotu, w oparciu o przesłanki art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, przy czym produkt
równoważny nie może być produktem regenerowanym, poddanym procesowi
ponownego napełniania, wymiany jakichkolwiek elementów. Wykonawca może
zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry,
normy i standardy jakościowe, co produkt określony w niniejszym SIWZ. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że jest to materiał o parametrach technicznych
i jakościowych nie gorszych niż produkt oryginalny oraz spełnia te same warunki
użytkowe i funkcjonalne.
3.8. W sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę w swojej ofercie produktu równoważnego,
jest on zobowiązany do podania jego nazwy oraz opisu.
3.9. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych artykułów
biurowych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie
wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na
Wykonawcy.
3.10. Zamawiający wymaga, aby:
3.10.1.

oferowane artykuły biurowe były fabrycznie nowe, nie mogą nosić znamion

użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku.
Zamawiający nie dopuszcza artykułów regenerowanych. Artykuły mają być
opakowane

oryginalnie,

opakowania

mają

być

nienaruszone,

posiadać

zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt,
a w szczególności: znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu.
3.10.2.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić

wniesienie dostarczonych artykułów biurowych do pomieszczenia wskazanego
przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego o terminie dostawy (tj. data, godzina).
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3.11. Wielkość każdej dostawy artykułów biurowych oraz ich rodzaj będzie wynikać
z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy po
stronie Zamawiającego, przesłanej Wykonawcy.
3.12. Przy odbiorze dostawy uczestniczyć będzie każdorazowo pracownik Wykonawcy (lub
inna osoba wskazana przez Wykonawcę, np. kurier) oraz pracownik Zamawiającego w
celu stwierdzenia zgodności bądź niezgodności ze złożonym przez Zamawiającego
zapotrzebowaniem. Strony każdorazowo sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, a jego
kopię podpisaną przez pracownika Wykonawcy i Zamawiającego, Wykonawca prześle
do siedziby Zamawiającego wraz z fakturą VAT za dostarczony towar.
3.13. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania
Zamawiającego określone w Załączniku nr 2 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania
kwoty wynagrodzenia brutto na jaką zostanie zawarta umowa, w zależności od tego które z
tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdzą przez złożenie:
5.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp (pkt 6.1.3. SIWZ),
5.1.2. oświadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1.4. SIWZ),
5.1.3. dokumentów wymaganych w pkt 6.1.5. i 6.1.6. SIWZ, spełniających wymogi
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.
231), zwanego dalej Rozporządzeniem.
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5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadanie wiedzy
i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania\wykonywania w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch dostaw materiałów biurowych
o wartości każdej z nich co najmniej 150 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw z różnych kontraktów w celu uzyskania
wartości minimalnej.
Pod pojęciem dostawy wykonywanej, Zamawiający rozumie dostawę, będącą w trakcie
realizacji – której zrealizowana część polegała na dostawie materiałów biurowych
i miała wartość co najmniej 150 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt 6.1.3. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.6. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt 6.1.3. SIWZ i wykazu dostaw, o którym mowa w pkt 6.1.6. SIWZ,
dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden
z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

5.4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5.1. oraz 52.
niniejszego SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5.5.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
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obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykona lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca przedłoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp, o którym mowa
w 6.1.4. SIWZ.
6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6.1.1. Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. W przypadku nie korzystania
z ww. druku, oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące
realizacji zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu realizacji,
warunków płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części zamówienia,
którą Wykonawca powierzy podwykonawcy).
6.1.2. Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
6.1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, w tym warunku opisanego w pkt 5.2. SIWZ
(wypełnione i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik
Nr 3 do SIWZ.
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6.1.4. Oświadczenie

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp (wypełnione
i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ.
6.1.5. Aktualny1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.6. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, z podaniem wartości, przedmiotu dostawy, terminu wykonania
dostawy, nazwy podmiotu na rzecz, którego była / jest realizowana dostawa oraz
załączenie dowodów (np. referencje, rekomendacje) potwierdzających ich
należyte wykonanie lub wykonywanie. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6.1.7. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w
odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez
pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże
pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki
cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie

2

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie
z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki
cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika
zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum.
6.1.8. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej1, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie (informację) o braku
przynależności do grupy kapitałowej (do ewentualnego wykorzystania służy wzór
oświadczenia w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp, stanowiący Załącznik
Nr 5 do SIWZ).
6.2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo winni oni
przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu
w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udziału
w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i
doświadczenia.
6.3. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach
dopuszczonych w ustawie Pzp, aktualność dokumentu wymaganego w pkt 6.1.4. SIWZ
oraz aktualność wykonanych/wykonywanych dostaw wpisywanych do wykazu, o którym
mowa w pkt 6.1.5. SIWZ będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego
terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
6.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.7. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 6.1.4.,
6.1.5. i 6.1.8. SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców. Oświadczenie,

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę
1
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o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego
z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika
Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu każdego z
Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczeń przez poszczególnych
Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi na oryginalny
(pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie oświadczenie na
prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie wynikało, iż podpis
pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Forma
wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt 10.5. SIWZ.
6.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast
dokumentu wymienionych w pkt 6.1.5. SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.6. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.5.
SIWZ,

Wykonawca

zastępuje

je

dokumentem

zawierającym

oświadczenie,

w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone z zachowaniem terminów jak dla
dokumentu wymienionego w pkt 6.5. SIWZ.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania
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oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie
z pkt 10.6. SIWZ skanów pism.
7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania w/w wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania
7.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48

22/

20-13-408

lub

za

pomocą

poczty

elektronicznej

na

adres:

przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
7.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
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7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację
na stronie internetowej Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2
ustawy Pzp).
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także
wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego
(Załącznik Nr 1) i Formularza Cenowego (Załącznik Nr 2), zobowiązany jest złożyć
ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy
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Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik Nr 3, 4, 5 oraz 6 do SIWZ),
treść składanych oświadczeń oraz wykazu dostaw powinna potwierdzać spełnianie
warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.5. Formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu, o
którym mowa w pkt 6.2. SIWZ oraz oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa w
pkt 6.1.8. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu
pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 6.1.7. SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród
wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.7. SIWZ.43. SIWZ, wykaz
dostaw, a także oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa w pkt 6.1.7. SIWZ
muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy
(tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce)
stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.1.7. SIWZ.
10.6. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.7. SIWZ. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność
z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do
reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
10.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Strona 12 z 67

Oznaczenie sprawy: 20/15/PN

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

10.8. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w

rozumieniu

przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia
łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub
osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
10.8.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp,
10.8.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
10.8.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.

11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na sukcesywne dostawy
artykułów biurowych dla NCBR” Oznaczenie sprawy: 20/15/PN oraz
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.05.2015 r. GODZ. 13:00”.
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Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem
firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej)
winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty do
niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 28.05.2015 r. o godz. 12:00 Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 28.05.2015 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro II
12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 16 niniejszej SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę
punktów ogółem zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Cena oferty brutto, jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
14.2. Cena oferty oraz wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
14.3. Cena nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
14.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
14.4.1.

ceny jednostkowe brutto

14.4.2.

cenę oferty brutto.

14.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

15.

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

15.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
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16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
16.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz
L.p. Kryterium
Waga
Punkty
100 pkt
1
Cena
100%
16.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej
oferty, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę
z najwyższą liczbą punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
16.3. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone w następujący sposób:
16.3.1. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert wg wzoru:

Cena brutto oferty najtanszej
× 100 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
16.3.2. Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
16.4. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.7.1. jest niezgodna z ustawą;
16.7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy
Pzp;
16.7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
16.7.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.7.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
16.7.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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16.8.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy te
oferty złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawianego ofert dodatkowych.
17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
17.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd
rzeczowy np.: 31 kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i
słownie.
17.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach,
np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia;
17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający powiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
18.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona
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i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
18.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
18.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
18.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.4. może nastąpić
w przypadku, gdy:
18.5.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko
jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp);
18.5.2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej
oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy
Pzp).
18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
18.6.1. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18.6.2. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących
umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy.
18.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
18.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

Strona 18 z 67

Oznaczenie sprawy: 20/15/PN

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

18.10.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
19.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za daną część zamówienia.
19.2. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w całości.
19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
19.3.1. pieniądzu;
19.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej
(z tym że zobowiązanie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym);
19.3.3. gwarancjach bankowych;
19.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
19.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone:
19.4.1.

w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Zabezpieczenie - sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla
NCBR”

19.4.2.

w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego
przed podpisaniem umowy.

19.5.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
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19.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
20.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 7 do SIWZ.
20.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
we wzorze umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej 134 000 euro.

22. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
22.1. zawarcia umowy ramowej;
22.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
22.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
22.4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz należycie wykonanych dostaw
7. Załącznik Nr 7 – Wzór umowy
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Załącznik Nr 1
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

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

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy
artykułów biurowych dla NCBR, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ za:
Cena brutto oferty: .........................................*
słownie złotych:
..........................................................................................................................................
Cena oferty brutto wynika z załączonego Formularza cenowego.
* Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, koszty
wniesienia artykułów do wyznaczonego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, ewentualne
upusty i rabaty).

Oświadczamy, że:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.
Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.
Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.
Akceptujemy postanowienia wzoru umowy, warunki płatności oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
1. Formularz cenowy,
2. .........................................................
3. ........................................................

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

2

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
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Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR
Lp.

Nazwa artykułu

Opis

Nazwa
artykułu
oferowanego
przez
Wykonawcę

Opis artykułu
równoważnego

1

2

3

4

5

1

Biurowy kosz na śmieci

80

2

Bloczek samoprzylepny
DONAU lub
równoważny

Perforowany kosz biurowy z tworzywa
sztucznego lub metalu. Pojemność 11
litrów
Substancja klejąca usuwana za pomocą
wody, kolor żółty, wymiar 76x76 mm,
w 1 bloczku 100 kartek.

3

Bloczek samoprzylepny
DONAU lub
równoważny

Substancja klejąca usuwana za pomocą
wody, w żywych kolorach, wymiar
76x76 mm, w 1 bloczku 400 kartek.

600

Przewidywana
ilość (z
uwzględnieniem
jednostek miary
wskazanych w
kol.3)
6

750
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Substancja klejąca usuwana za pomocą
wody, kolor żółty, wymiar 51x38 mm,
w 1 bloczku 100 kartek. 3 bloczki w
opakowaniu
Substancja klejąca usuwana za pomocą
wody, kolor żółty, wymiar 101 x 76
mm, w 1 bloczku 100 kartek

550

Blok biurowy A5

Blok biurowy A5 kratka, grzbiet
klejony, 100 kartek

250

7

Blok biurowy A 4

Blok biurowy A4 kratka, grzbiet
klejony, 100 kartek

250

8

Blok do flipcharta

Uniwersalny blok papierowy o formacie
A1; wymiar: 650x1000 mm. Do
zawieszania na tablicy typu flichart.
Zawiera 20 arkuszy. Papier gładki.

150

9

Brulion A4

150

10

Brulion A5

11

Cienkopis STABILO
POINT 88 lub
równoważny

12

Cienkopis STABILO
POINT 88 lub
równoważny

Brulion A4 kratka, oprawa twarda, 96
kartek
Brulion A5 kratka, oprawa twarda, 96
kartek
Kolor czarny, grubość końcówki 0,4
mm, plastikowa końcówka oprawiona w
metal, tusz odporny na wysychanie,
ekonomiczny w użyciu
Kolor czerwony, grubość końcówki 0,4
mm, plastikowa końcówka oprawiona w
metal, tusz odporny na wysychanie,
ekonomiczny w użyciu

4

Bloczek samoprzylepny
DONAU lub
równoważny

5

Bloczek samoprzylepny
DONAU lub
równoważny

6

300

150
450

450
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Kolor niebieski, grubość końcówki 0,4
mm, plastikowa końcówka oprawiona w
metal, tusz odporny na wysychanie,
ekonomiczny w użyciu
Kolor zielony, grubość końcówki 0,4
mm, plastikowa końcówka oprawiona w
metal, tusz odporny na wysychanie,
ekonomiczny w użyciu
Długopis żelowy czarny,długość linii
pisania nie mniej niż 450 m, grubość
linii pisania 0,25 mm
Długopis żelowy czerwony, długość
linii pisania nie mniej niż 450 m,
grubość linii pisania 0,25 mm

450

Długopis żelowy
wodoodporny niebieski

Długopis żelowy niebieski,długość linii
pisania nie mniej niż 450 m, grubość
linii pisania 0,25 mm

500

18

Długopis automatyczny
niebieski

Długopis automatyczny niebieski, linia
pisania 0,27 mm

300

19

Długopis automatyczny
żelowy wodoodporny

Długopis żelowy automatyczny,
dlugość linii pisania nie mniej niż 400
m, grubość linii pisania 0,25 mm .
Przeźroczysta obudowa, klips w kolorze
tuszu.4 kolory komplet (niebieski,
czarny, czerwony, zielony)

200

13

Cienkopis STABILO
POINT 88 lub
równoważny

14

Cienkopis STABILO
POINT 88 lub
równoważny

15

Długopis żelowy
wodoodporny czarny

16

Długopis żelowy
wodoodporny czerwony

17

450

200

200
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20

Długopis BIC Orange
lub równoważny

Kolor niebieski, długość linii pisania nie
mniej niż 3500m, grubość linii pisania
0,3 mm, skuwka w kolorze tuszu

2000

21

Długopis BIC Orange
lub równoważny

Kolor zielony, długość linii pisania nie
mniej niż 3500m, grubość linii pisania
0,3 mm, skuwka w kolorze tuszu

100

22

Długopis BIC Orange
lub równoważny

Kolor czarny, długość linii pisania nie
mniej niż 3500m, grubość linii pisania
0,3 mm, skuwka w kolorze tuszu

500

23

Długopis BIC Orange
lub równoważny

100

24

Długopis żelowy
Velocity Gel BIC lub
równoważny

Kolor czerwony, długość linii pisania
nie mniej niż 3500m, grubość linii
pisania 0,3 mm, skuwka w kolorze
tuszu
Kolor niebieski, automatyczny, grubość
końcówki 0,7 mm, uchwyt kauczukowy
(gumowy)

25

27

Dziurkacz - typ 2

Kolor czarny, automatyczny, grubość
końcówki 0,7 mm, uchwyt kauczukowy
(gumowy)
Dziurkacz o ergonomicznym kształcie,
stalowe wytrzymałe ostrza,
dwuczęściowy ogranicznik formatu,
zdolność dziurkowania do 65 kartek.
Dziurkacz o ergonomicznym kształcie,
stalowe wytrzymałe ostrza,
dwuczęściowy ogranicznik formatu,
zdolność dziurkowania do 30 kartek.

100

26

Długopis żelowy
Velocity Gel BIC lub
równoważny
Dziurkacz - typ 1

400

40

70
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28

Etykieta uniwersalna
AVERY ZWECKFORM
lub równoważna

29

Etykieta uniwersalna
AVERY ZWECKFORM
lub równoważna

30

Etykieta uniwersalna
AVERY ZWECKFORM
lub równoważna

31

Etykieta uniwersalna
AVERY ZWECKFORM
lub równoważna

32

Etykieta uniwersalna
AVERY ZWECKFORM
lub równoważna

Kolor biały, papierowe, samoprzylepne
do zastosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarkach, wymiar- 105x57mm
w opakowaniu 100 arkuszy.
Kolor biały, papierowe, samoprzylepne
do zastosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarkach, wymiar- 70x37mm w
opakowaniu 100 arkuszy.
Kolor biały, papierowe, samoprzylepne
do zastosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarkach, wymiar- 70x35mm w
opakowaniu 100 arkuszy.
Kolor biały, papierowe, samoprzylepne
do zastosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarkach, wymiar- 105x37mm,
w opakowaniu 100 arkuszy.
Kolor biały, papierowe, samoprzylepne
do zastosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarkach, wymiar- ok.48,5x25,4
mm, w opakowaniu 100 arkuszy.

30

30

10

2

2
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Kolor biały, papierowe, samoprzylepne
do zastosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarkach, wymiar- 210x297mm
w opakowaniu 100 arkuszy.
Kolor biały, papierowe, samoprzylepne
do zastosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarkach, wymiar- 105x74mm
w opakowaniu 100 arkuszy.
Kolor biały, papierowe, samoprzylepne
do zastosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarkach, wymiar63,5x33,9mm w opakowaniu 100
arkuszy.
Marker Pentela (bullet point)
nieb/czarny/czerw/ziel

25

Flipchart

Tablica o wymiarach 70x100 cm.
Wysokiej jakości powierzchnia
suchościeralno-magnetyczna,
lakierowana, zapewniająca dobry
kontrast kolorów, stabilna konstrukcja z
trójnogiem, regulowana wysokość,
półka na markery

10

Folia do laminowania

Folia do laminowania A4, 2 x 125
mikronów, 100 szt. w opakowaniu

3

33

Etykiety samoprzylepne
A4-1 etykieta na stroniearkusz

34

Etykiety samoprzylepne
A4-8 etykiet na stroniearkusz

35

Etykiety samoprzylepne
uniwersalne białe 24/A4

36

Flamastry kolorowe

37

38

20

30

250
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39

Grafit do ołówka
automatycznego

Odporny na uciskanie. Grubość 0,5 mm.
Twardość HB. Opakowanie 12 szt.

180

40

Grzbiety do bindowania

Plastikowe, średnica grzbietu- 8mm, w
opakowaniu po 100 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

20

41

Grzbiety do bindowania

Plastikowe, średnica grzbietu- 10mm, w
opakowaniu po 100 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

30

42

Grzbiety do bindowania

Plastikowe, średnica grzbietu- 12,5mm,
w opakowaniu po 100 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

45

43

Grzbiety do bindowania

Plastikowe, średnica grzbietu- 16mm, w
opakowaniu po 100 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

60

44

Grzbiety do bindowania

Plastikowe, średnica grzbietu- 22mm, w
opakowaniu po 100 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

60

45

Grzbiety do bindowania

Plastikowe, średnica grzbietu- 32mm, w
opakowaniu po 50 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

50

46

Grzbiety do bindowania

Plastikowe, średnica grzbietu- 45mm, w
opakowaniu po 50 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

10
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47

Grzbiety do bindowania

Plastikowe, średnica grzbietu- 51mm, w
opakowaniu po 50 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

10

48

Grzbiety wsuwane

Zaokrąglone krawędzie ułatwiające
nasuwanie grzbietu na dokument,listwa z perforacją, umożliwia wpięcie
oprawionego dokunentu do segregatora,
ilość kartek: 1-60, w opakowaniu 50 szt.

40

49

Grzbiety wsuwane

Zaokrąglone krawędzie ułatwiające
nasuwanie grzbietu na dokument,listwa z perforacją, umożliwia wpięcie
oprawionego dokumentu do
segregatora, wielokrotnego użytku ilość
kartek: 1-30, w opakowaniu 50 szt.

40

50

Grzbiety wsuwane

20

51

Grzbiety wsuwane

Zaokrąglone krawędzie ułatwiające
nasuwanie grzbietu na dokument
wielokrotnego użytku, ilość kartek: 130, w opakowaniu 50 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym
Zaokrąglone krawędzie ułatwiające
nasuwanie grzbietu na dokument
wielokrotnego użytku, ilość kartek: 160, w opakowaniu 50 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym

20
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52

Grzbiety wsuwane

53

Grzbiety wsuwane

54

Gumka uniwersalna

55

Gumki recepturki

56

Identyfikator

57

Kalkulator biurkowy

58

Kartonowe przekładki
oddzielające do
segregatora

Zaokrąglone krawędzie ułatwiające
nasuwanie grzbietu na dokument
wielokrotnego użytku, ilość kartek: 190, w opakowaniu 25 szt., kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym
Zaokrąglone krawędzie ułatwiające
nasuwanie grzbietu na dokument
wielokrotnego użytku, ilość kartek: 1120, w opakowaniu 25 szt.
Gumka, wykonana z termoplastycznego
kauczuku-polimerowa, do ścierania
ołówka z każdego rodzaju papieru

20

Obwód gumki - 100 mm, pakowane po
0,5 kg
Wykonany z przezroczystego,
sztywnego tworzywa. Wyposażony w
klips sprężynujący i niewielką agrafkę.
W komplecie kartonik na wpisanie np.:
nazwiska. Format: 57x90 mm.
Opakowanie 50 szt.

1

kalkulator duży 12 pozycyjny
wyświetlacz, podwójne zasilanie,
zaokrąglanie wyników, klawisz zmiany
znaku i cofania, funkcja 5/4, pierwiastek
kwadraty, procenty.
Kartonowe przekładki , (separatory)
oddzielające do segregatora ,
stanowiące 1/3 wysokości kartki A4,
mix kolorów, w opakowaniu 100 szt.

150

20

500

300

300
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Wykonany z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego. Przekładki alfabetyczne AZ. Dostarczany z kieszonkami o
wymiarach 72 x 104 mm - na
przynajmniej 300 wizytówek
Klej biurowy w sztyfcie, o pojemności
co najmniej 21 g, bezbarwny,
bezwonny, nietoksyczny, niebrudzący

30

Uniwersalny, bezbarwny i
bezzapachowy, nie zawiera
rozpuszczalników, łatwo zmywa się
wodą, nie mniejszy niż 9 g
Klej w taśmie szybkoschnący,
szerokość taśmy: 8,4mm, długość 12m

60

Klej w płynie 15 ml z
gumowym dozownikiem

Uniwersalny klej w płynie z gumową
końcówką, ułatwiającą równomierne
nanoszenie, przeznaczony do klejenia
papieru i kartonu. Nie niszczy ani nie
deformuje klejonych powierzchni.

300

64

Klips do papieru 19 mm

500

65

KLIPS do papieru 25
mm

Klipsy do papieru o rozmiarze 19 mm
(w opakowaniu 12 szt.), w kolorze
czarnym
Klipsy do papieru o rozmiarze 25 mm
(w opakowaniu 12 szt.), w kolorze
czarnym

59

Kartoteka/wizytownik
obrotowy biurkowy na
przynajmniej 300
wizytówek

60

Klej biurowy w sztyfcie
co najmniej 21 g

61

Klej biurowy w sztyfcie
nie mniej niż 9 g

62

Klej biurowy w taśmie

63

100

350

500
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66

KLIPS do papieru 32
mm

Klipsy do papieru o rozmiarze 32 mm
(w opakowaniu 12 szt.), w kolorze
czarnym
Klipsy do papieru o rozmiarze 41 mm
(w opakowaniu 12 szt.), w kolorze
czarnym
Klipsy do papieru o rozmiarze 51 mm
(w opakowaniu 12 szt.), w kolorze
czarnym
Koperta listowa DL, wymiary:
110x220, biała, samoklejąca z paskiem.
W opakowaniu 1000 szt.

400

67

Klipsy do papieru 41
mm

68

Klipsy do papieru 51
mm

69

Koperta listowa DL

70

Koperta z folią
bąbelkową typu AIR
KRAFT

Kolor biały, wymiar zewnętrzny:
250x350 mm, wymiar wewnętrzny:
230x340 mm, format G17 , ochronna z
warstwą folii bąbelkowej wewnątrz,
samoklejąca z paskiem. W opakowaniu
100 szt.

100

71

Koperta z folią
bąbelkową typu AIR
KRAFT

Kolor biały, wymiar zewnętrzny:
200x275 mm, wymiar wewnętrzny:
180x265 mm, format D14 , ochronna z
warstwą folii bąbelkowej wewnątrz,
samoklejąca z paskiem. W opakowaniu
100 szt.

100

72

Koperty białe C6

Koperty bez okna, z paskiem
samoklejącym, o wymiarach ok. 114
mm x 162 mm, 1000 szt w opakowaniu

5

250

250

10
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73

Koperty białe C4 - typ 1

Koperty białe C4, samoklejące z
paskiem HK, z rozszerzanymi bokami i
spodem, o wymiarach ok. 250 mm x
353 mm x 38 mm, opakowanie po 250
szt.
Koperty białe, format C4, samoklejące
z paskiem HK, opakowanie po 500 szt.

200

74

Koperty białe C4 - typ 2

75

Koperty białe C5

Koperty białe, format C5, samoklejące
z paskiem HK, opakowanie po 500 szt.

250

76

Korektor Pentel w
okrągłym piórze ZLC63 lub równoważny

150

77

Korektor w płynie

Korektor w kształcie pióra z cienką
końcówką, wielofunkcyjny, szybko
schnący, pojemność 7 ml. Jednostka
sprzedaży 1 sztuka
Korektor w płynie, nietoksyczny o
pojemności 20 ml

78

Korektor w taśmie
PRITT Compact lub
równoważna

400

79

Kostka papierowa

nie mniej niż 8,5 m długości i 4 mm
szerokości, posiadają mechanizm
regulacji napięcia taśmy, suchy system
korekcji, wytrzymała na zerwanie i
wilgoć, nie zostawia cieni na
kserokopiach i faxach, nie zawiera
rozpuszczalników.
Kostka papierowa klejona kolorowa,
wymiar: 85 mm x 85 mm x 40 mm

300

50

50
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80

Kostka papierowa w
pudełku nieklejona
(biała, kolorowa)

81

Kostka papierowa biała

82

Koszulka A4 na
dokumenty

83

Koszulka groszkowa na
katalogi A4

84

Koszulka na dokumenty
A4 wraz boczną
kieszenią na dwie płyty
CD

Nieklejona kostka papierowa zawiera
około 800 kartek białego lub
kolorowego papieru do notatek. W
przezroczystym, plastikowym pudełku o
wymiarach 88 x 88 x 91 mm.
Kostka papierowa biała, o wymiarach
8,5x8,5 cm, z przeznaczeniem jako
wkład do pojemnika; min. 400
karteczek
Wykonana z folii PP, groszkowe
otwierane od góry, multiperforowanapasuje do każdego segregatora.
Opakowanie 100 szt.
Wykonane z mocnej folii PVC z
poszerzanym, harmonijkowym
brzegiem - mieszczą do 200 kartek,
zamykane od góry klapką, z perforacją
pasującą do każdego segregatora.
Koszulka na dokumenty A4 wraz z
zintegrowanymi 2 bocznymi
kieszeniami na płyty CD. Kieszenie na
CD zakończone są zabezpieczającą
klapką. Boczne kieszenie na CD
składają się do środka, przylegając do
kieszeni na dokumenty, dzięki czemu
dokumenty i CD można przechowywać
w segregatorach A4. Opakowanie 5 szt.

60

150

2000

800

50
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85

Koszulka szeroka na
dokumenty

Koszulka na dokumenty w formacie A4
maxi, wykonana z przezroczystej folii
PP o grubości 90mic. Możliwość
włożenia katalogu lub 110 arkuszy.
Wymiary 220 x 300 mm. Opakowanie
50 szt.

400

86

Koszulki na płyty
CD/DVD

50

87

Linijka

88

Linijka

89

Linijka

Koszulki na płyty CD/DVD w formie
kieszeni do przechowywania płyt
CD/DVD, pojemność 1 płyta,
przezroczysta, groszkowa struktura
folii, uniwersalna perforacja pozwala na
użycie koszulek w każdym
segregatorze, opakowanie zawiera 10
szt.
20 cm długości. Wykonana z
przezroczystego tworzywa.
Sitodrukowy nadruk skali. Podziałka z
dokładnością do mm.
40 cm długości. Wykonana z
przezroczystego tworzywa.
Sitodrukowy nadruk skali. Podziałka z
dokładnością do mm.
30 cm długości. Wykonana z
przezroczystego tworzywa.
Sitodrukowy nadruk skali. Podziałka z
dokładnością do mm.

50

40

60
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90

Magnesy

91

Magnesy

92

Marker czarny
permanentny do
opisywania płyt
CD/DVD

93

Marker niezmywalny do
folii

Umożliwiają przytwierdzanie
dokumentów, rysunków i notatek do
podłoża magnetycznego. W
opakowaniu minimum 5 magnesów w
różnych kolorach. Średnica magnesu 2
cm.
Umożliwiają przytwierdzanie
dokumentów, rysunków i notatek do
podłoża magnetycznego. W
opakowaniu minimum 4 magnesy w
różnych kolorach. Średnica magnesu 3
cm.
Marker czarny, permanentny ze skuwką
twist - off, grubość linii pisania - 1,5
mm, do pisania po folii, płycie, papierze

20

Marker do folii z niezmywalnym,
odpornym na działanie światła i wody
tuszem o wysokim stopniu
nieprzezroczystości, kolor czarny,
grubość 1,00-2,5 mm. Do
wykorzystania również na szkle i
plastiku.

300

20

600
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94

Markery permanentne, 4
kolory zestaw

95

Mechanizm
skoroszytowy "wąsy"

96

Nożyczki

97

Nożyczki

Uniwersalny marker z okrągłą
końcówką na bazie alkoholu, o
neutralnym zapachu. Posiada
ergonomiczny kształt. Skuwka może
być nałożona na dolną cześć markera.
Szerokość linii pisania 1.7 mm, długość
linii pisania nie mniej niż 1400m.
Cztery kolory
Mechanizm skoroszytowy "wąsy" z
kolorowego polipropylenu, z metalową
blaszką, 4 dziurki umożliwiające
wpięcie do segregatora. Opakowanie 25
szt.
Ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyt
wyprofilowany dla prawo i
leworęcznych osób, uchwyt
ergonomiczny, odporny na pęknięcia,
szpiczaste zakończenie ostrza. Ostrze 15
cm-17 cm.

170

Ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyt
wyprofilowany dla prawo i
leworęcznych osób, uchwyt
ergonomiczny, odporny na pęknięcia,
szpiczaste zakończenie ostrza. Ostrze 17
cm-21 cm.

70

20

80
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98

Nóż do kopert

99

Nóż pakowy

100

Ofertówki A4 na
dokumenty

101

Okładki do laminowania

102

Okładki na płyty
CD/DVD

103

Okładki przezroczyste

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej,
przeznaczony do otwierania
korespondencji. Długość ostrza 16,5
cm. Rękojeść pokryta wytrzymałym
tworzywem sztucznym
Nóż przeznaczony do cięcia papieru,
kartonu i materiałów pakowych.
Wysuwane siedmioczęściowe ostrze, z
możliwością odłamania stępionych
części. Blokada unieruchamiająca
ostrze. Wymiar ostrza 188x100 mm. W
zestawie minimum dwa ostrza.

20

Przezroczyste, wykonane z twardej
folii, zgrzane w literę "L", wycięcie na
palec, prawy górny róg zaokrąglony.
Opakowanie nie mniej niż 25 szt.
Bezbarwne.
Okładki do laminowania na dokumenty
w formacie A4, 125 mic, 100 szt.

100

Okładki na płyty CD/DVD z
możliwością przyklejania. Etykiety
Avery Zweckform na płyty CD, śr. 117
mm, 50 szt.
wykonane z wysoko przezroczystej folii
PCV, grubość - 0,2 mm, w opakowaniu
100 szt.

40

100

10

150
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104

Okładki skóropodobne
typu Delta

format A4, dwustronnie kolorowy
karton o fakturze skóropodobnej, karton
270 g/mᶟ, pakowane po 100 szt. kolor
do uzgodnienia z Zamawiającym

150

105

Ołówek automatyczny, z wymienną
gumkę. Na grafity 0,5 mm.

150

HB, opakowanie 12 szt.

20

HB, z gumką na końcu, opakowanie 12
szt
Wysokiej jakości, kolorowy papier,
bezdrzewny, barwiony w masie,
gramatura 80 g/m². Ryza 500 arkuszy

150

108

Ołówek automatyczny
Pentel AX 105 lub
równoważny
Ołówek zwykły HB (
bez gumki)
Ołówek zwykły HB z
gumką
Papier A4 xero kremowy

109

Papier kolorowy A4

Kolory pastelowe, 80g/m2 MIX, ryza
250 arkuszy

5

110

Papier ksero o formacie
A3

100

111

Papier ksero o formacie
A4

▪ gramatura 80 g/m2,
▪ białość minimum 164 CIE (Klasa A).
(„papier Klasy A”), do wszystkich
urządzeń biurowych, do wydruków
dwustronnych
▪ gramatura 80 g/m2,
▪ białość minimum 164 CIE (Klasa A).
(„papier Klasy A”), do wszystkich
urządzeń biurowych, do wydruków
dwustronnych

106
107

5

6000
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112

Papier wizytówkowy,
czerpany

113

Papier wizytówkowy,
kratka

114

Pianka czyszcząca

115

Pineski

Elegancki, tłoczony karton o gramaturze
230 g/m2 do wydruku wizytówek,
certyfikatów, zaproszeń etc.
Opakowanie 20 arkuszy A4, kolor
kremowy.
Elegancki, tłoczony karton o gramaturze
230 g/m2 do wydruku wizytówek,
certyfikatów, zaproszeń etc.
Opakowanie 20 arkuszy A4, kolor
kremowy.
Do pielęgnacji sprzętu komputerowego
i elektronicznego, w tym ekranów.
Antystatyczna, bakteriobójcza.

30

Kolorowe, plastikowe główki
"beczułki", nadające się do tablic.
Opakowanie 100 szt.

60

30

100
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116

Pióro kulkowe Pilot
FRIXION lub
równoważne

Pióro posiadające wymienny wkład
wypełniony tuszem, umożliwiającym
korygowanie błędów i pomyłek.
Błyskawicznie zasychający, odporny na
działanie wody i światła tusz.
Posiadający specjalną plastikową
końcówkę, która umożliwia
natychmiastowe naniesienie poprawek.
Po napisanym tekście lekko nią
pocieramy. Usunięte napisy można
przywrócić, wystawiając je na działanie
temperatury poniżej -10 °C . Linia
pisania minimum :0,35 mm. Długość
linii pisania: ok. 800 m. Kolor tuszu:
niebieski.

40

117

Pióro kulkowe Pilot
FRIXION lub
równoważne

Pióro posiadające wymienny wkład
wypełniony tuszem, umożliwiającym
korygowanie błędów i pomyłek.
Błyskawicznie zasychający, odporny na
działanie wody i światła tusz.
Posiadający specjalną plastikową
końcówkę, która umożliwia
natychmiastowe naniesienie poprawek.
Po napisanym tekście lekko nią
pocieramy. Usunięte napisy można
przywrócić, wystawiając je na działanie
temperatury poniżej -10 °C. Linia
pisania minimum :0,35 mm. Długość
linii pisania: ok. 800 m. Kolor tuszu:
czarny.

20
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Płyta CD

Płyta CD 700 MB, każda płyta w
opakowaniu plastikowym, opakowanie
zbiorcze 10 szt.
Płyta DVD (4,7 GB) każda płyta w
opakowaniu plastikowym, opakowanie
zbiorcze 10 szt.
Podkładka usztywniająca do
przygotowywania notatek. Wykonana
ze sztywnej tektury oklejonej
obustronnie trwałą i wytrzymałą folią
PCV.
Pojemnik kartonowy archiwizacyjny
ścięty Esselte lub równoważny,
wykonany z twardej tektury falistej,
szerokość grzbietu 75 mm, na grzbiecie
miejsce do opisu, otwór ułatwiający
zdejmowanie z półki, wymiary: 32 cm x
7,5 cm x 27 cm

250

119

Płyta DVD

120

Podkładka z klipsem PP
Karton

121

Pojemnik kartonowy
archiwizacyjny ścięty

122

Półka na dokumenty
formatu A4 firmy Dual
lub równoważna

Wykonana z przezroczystego plastiku z
możliwością ustawienia „jednej na
drugą” pionowo i kaskadowo. Mocne
sztywne dno. Wymiar : nie mniej niż dł.
345x szer. 255x wys. 63 mm

250

123

Przekładki kartonowe
numeryczne z
kolorowymi indeksami
A4 /1-12

Wykonane z białego kartonu,
plastikowy kolorowy indeks pokryty
folią.

30

250

80

2600
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Pudło archiwizacyjne
marki Eselte lub
równoważny

Do przechowywania dokumentów w
formacie A4 wypiętych z segregatora.
Posiadają miejsce do opisu zawartości
na grzbietach i bocznych ścianach.
Szerokość grzbietu 80 mm
ROLKA OFFSETOWA 57MMX40M
EMERSON lub równoważna.
Opakowanie zbiorcze 10 szt.

3000

125

Rolka offsetowa 57 mm
do kas i kalkulatorów

126

Rozszywacz Eagle lub
równoważny

Uniwersalny, metalowy rozszywacz, z
plastikową obudową do wszystkich
typów zszywek, dostępny w kolorach:
czerwonym, czarnym i niebieskim.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

150

127

Segregator A4/50

Wykonane z grubego kartonu, oklejone
na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, z
dwustronną, wymienną etykietą, dolne
krawędzie wzmocnione niklowanymi
okuciami, dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym

1500

10
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Segregator A4/75

Wykonane z grubego kartonu, oklejone
na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, z
dwustronną i wymienną etykietą, dolne
krawędzie wzmocnione niklowanymi
okuciami, dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym

5000

129

Skoroszyt twardy

Skoroszyt twardy, wykonany z
mocnego, sztywnego PCV, przednia
okładka przeźroczysta, twarda, druga
okładka kolorowa, papierowy pasek do
opisu, zaokrąglone rogi obu okładek,
format A4, w opakowaniu 20 szt.

150

130

Skoroszyt twardy
zawieszany

300

131

Spinacz biurowy,
owalny
Spinacz biurowy,
owalny
Spinacz biurowy,
owalny

Skoroszyt twardy zawieszany,
wykonany z mocnego, sztywnego PCV,
przednia okładka przeźroczysta, twarda,
druga okładka kolorowa, papierowy
pasek do opisu, zaokrąglone rogi obu
okładek, boczna perforacja
umożliwiająca wpięcie do segregatora z
dowolnym ringiem, format A4, w
opakowaniu 20 szt.
Spinacz srebrny, 28 mm, opakowanie
100 szt.
Spinacz srebrny, 33 mm, opakowanie
100 szt.
Spinacz srebrny, 50mm, opakowanie
100 szt.

132
133

500
500
200
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Spinacz biurowy,
owalny
Spinacz biurowy,
owalny, kolorowy

Spinacz srebrny, 78 mm, opakowanie
100 szt
Spinacze 28 mm kolorowe (opakowanie
po 100 szt.)

100

136

Spinacze trójkątne

Spinacze trójkątne o rozmiarze: 33 mm,
w opakowaniu: 100 szt.

100

137

Spinacze krzyżyki

Metalowe spinacze krzyżowe o długości
41 mm. Opakowanie 50 szt.

100

138

Spinka archiwizacyjna
marki Fellowes lub
równoważny

100

139

Sprężone powietrze

140

Tablica biała

Dwuczęściowy, plastikowy klips
przeznaczony do archiwizacji
dokumentów umożliwia przeniesienie
dokumentów z segregatora.
Opakowanie 100 szt.
Przeznaczone do usuwania kurzu oraz
pyłu z trudno dostępnych powierzchni.
Wyposażone w wydłużoną dyszę.
Przyjazne dla środowiska. Pojemność
nie mniej niż 400 ml.
Biała tablica z powierzchnią
niemagnetyczną, suchościeralną.
Odporna na uszkodzenia. 60 x 90 cm

141

Tablica korkowa

w ramie aluminiowej. Wymiary ok.
90cm x 60cm

35

142

Taśma dwustronnie
klejąca CARPET

Taśma polipropylenowa, przeznaczona
doklejenia wykładzin, papieru, folii,
tektury itp. 38mm x10m,

40

135

200

100

10
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Taśma klejąca duża

Taśma pakowa 50 mm x 66 m,
przezroczysta
na dyspenserze, długość taśmy:7,5 m,
szerokość taśmy: 19 mm

200

144

Taśma klejąca Scotch
lub równoważna

145

Teczka do podpisu
Esselte lub równoważna
kartonowa pokryta PP z
20 przegródkami

Teczka z 20 przekładkami, wykonana z
kartonu, z zewnątrz pokryta folią PP, na
przedniej okładce etykieta do podpisu,
rozciągliwy grzbiet, papierowe
przekładki mające po trzy dziurki,
dzięki którym można podglądać
zawartość. Kolor niebieski.

20

146

Teczka- segregator do
akt osobowych

Teczka segregator do akt osobowych
PVC na 2 ringi, z wpiętym wkładem
ABC. Na grzbiecie posiada wymienną
etykietę. Grzbiet o grubości 3-5 cm

150

147

Teczki A4 kartonowa
biała

Gramatura kartonu 250 g/m² , wiązana.
Opakowanie nie mnij niż 50 szt.

180

148

Teczki z gumką

na dokumenty A4 wykonana z mocnego
i lakierowanego kartonu, z mocną
gumką i trzema zakładkami
chroniącymi dokument przed
wypadaniem o gramaturze 250 g, mix
kolorów, w opakowaniu 25 szt.

350

800
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Teczki z przegródkami

Teczka segregująca dokumenty w
formacie A4, 12 przegródek w
harmonijkę, z szyldem do opisu
zawartości, zamykana na gumkę
Boczne wgłębianie ułatwiają wygodne
użytkowanie, precyzyjne ostrze, solidna
i trwała
Uniwersalny tusz wodny do pieczątek
ręcznych i samotuszujących. Buteleczka
co najmniej 25 ml.

500

150

Temperówka

151

Tusze do stempli czarny

152

Tusze do stempli
czerwony

Uniwersalny tusz wodny do pieczątek
ręcznych i samotuszujących. Buteleczka
co najmniej 25 ml.

4

153

Tusze do stempli
niebieski

Uniwersalny tusz wodny do pieczątek
ręcznych i samotuszujących. Buteleczka
co najmniej 25 ml.

40

154

Twarde okładki do
dyplomu bez nadruku

Bez napisu, bordowy, firma Owarta lub
równoważny

70

155

Wielofunkcyjny
przybornik na biurko

100

156

Wizytownik
alfabetyczny

Przybornik na biurko z przegródkami,
przynajmniej jedna o wysokości min. 10
cm.
Powlekany folią polipropylenową. Duża
pojemność oraz wysoka jakość
mechanizmu gwarantują długotrwałe
użytkowanie. Wymiary: 17,1 x 31,9 cm.
POJEMNOŚĆ. 210 wizytówek.

150

25

20
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Zakładki indeksujące
samoprzylepne

Zakładki indeksujące samoprzylepne,
mix kolorów, wymiary: 20 x 50 mm,
opakowanie zawiera 4 kolory

400

158

Zakładki indeksujące z
folii PP

Samoprzylepne indeksy, 4 kolory neon
w zestawie, substancja klejąca usuwana
za pomocą wody, ilość karteczek: 4x50
szt., wymiar karteczek: 25x45 mm.

300

159

Zakładki indeksujące z
folii PP

Zakładki indeksujące 12 x 45 mm, 5
fluorescencyjnych kolorów.

300

160

Zakładki indeksujące z
folii PP

Samoprzylepne zakładki indeksujące o
wymiarach minimum 50,8x38 mm.
Wykonane z trwałego tworzywa,
płaskie. Do wielokrotnego przyklejenia
i odklejenia, bez pozostawiania śladów.
Z możliwością do robienia zapisów. W
komplecie 4 kolory

150

161

Zakreślacz STABILO
lub równoważny

300

162

Zakreślacz STABILO
lub równoważny

Kolor różowy, fluorescencyjny,
końcówka ścięta, szerokość linii od 2-5
mm
Kolor żółty, fluorescencyjny, końcówka
ścięta, szerokość linii od 2-5 mm

163

Zakreślacz STABILO
lub równoważny

300

164

Zakreślacz STABILO
lub równoważny

Kolor pomarańczowy, fluorescencyjny,
końcówka ścięta, szerokość linii od 2-5
mm
Kolor zielony, fluorescencyjny,
końcówka ścięta, szerokość linii od 2-5
mm

300

300
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Zestaw markerów
suchościeralnych,
komplet 4 szt. z gąbką

okrągła końcówka pisząca. Markery nie
niszczą tablic, łatwe w ścieraniu.
Długość linii pisania minimum 950 m,
grubość linii pisania minimum 2 mm. W
zestawie z gąbką markery w 4 kolorach:
czarny, niebieski, czerwony, zielony.

80

166

Zszywacz

Zszywacz biurowy na zszywki 24/6 i
26/6, zszywa jednorazowo minimum 20
kartek. Trzy sposoby zacisku zszywek:
zamknięty, otwarty i tapicerski,
głębokość wsuwania kartek: do 60 mm

150

167

Zszywacz ( do 50
kartek)

Zszywacz Rapid S50 lub równoważny,
50 kartek,

80

168

Zszywacz blokowy do
grubych dokumentów

Zszywacz blokowy HD210 Office
Depot lub równoważny, 210 kart

10

169

Zszywacz EAGLE 8538
lub równoważny

Zszywacze specjalistyczne o dużej
wytrzymałości.
Zszywa do 100 kartek, na zszywki 23/6,
23/8, 23/10, 23/13, 23/15.
Solidna, metalowa podstawa oraz
metalowe ramię, zakończone gumowym
antypoślizgowym uchwytem.

25

170

Zszywacz mały na
zszywki nr 10

Zszywacz mały do 10 kartek na zszywki
10

50
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne
Zszywki LEITZ lub
równoważne

Zszywki biurowe 10, pakowane po
1000 szt.
rozmiar 23/10, w opakowaniu 1000 szt.

300

rozmiar 23/13, w opakowaniu 1000 szt.

30

rozmiar 23/15, w opakowaniu 1000 szt.

30

rozmiar 23/15 XL, w opakowaniu 1000
szt.
rozmiar 23/17, w opakowaniu 1000 szt.

20

rozmiar 23/20, w opakowaniu 1000 szt.

15

rozmiar 23/24, w opakowaniu 1000 szt.

10

rozmiar 23/8, w opakowaniu 1000 szt.

20

rozmiar 26/6, w opakowaniu 1000 szt.

300

rozmiar 24/6, opakowanie 1000 szt.

1200

rozmiar 24/8, w opakowaniu 1000 szt.

100

30

10

Wszystkie wyżej wymienione wartości wyliczono przy zastosowaniu stawki podatku VAT ……..%
……………………………….
miejscowość, data
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Załącznik Nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy
artykułów biurowych dla NCBR oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia3 ………………………………………………………………,
 dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

3

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my) odpowiednie
dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ dot. tego podmiotu”.
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Załącznik Nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych *

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR
oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 5
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 4
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp

należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

4

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 6
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów
biurowych dla NCBR.
WYKAZ DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie5
Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie co najmniej dwóch dostaw materiałów
biurowych o wartości każdej z nich co najmniej 150 000,00 zł brutto
Wykonana dostawa

Lp.

…………..………………………………………………………..…………
Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

1.

5

Wartość
zamówienia (brutto)
Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej dostawy)

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
…………………………………… zł
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia
odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie dostawy należy
dołączyć dokument potwierdzający, że dostawy została wykonana należycie. W przypadku dostaw wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony
po zakończeniu realizacji dostawy. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania dostawy,
o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej dostawy. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
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Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie
dostawy)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)
…………..………………………………………………………..…………

Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

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

2.

Wartość
zamówienia (brutto)
Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej dostawy)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie
dostawy)

…………………………………… zł
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
Umowa nr 20/15/PN
zawarta w dniu

2015 r. w Warszawie,

między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), przy ul. Nowogrodzkiej
47a, REGON: 141032404, NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………..
a
…………………………………………………………………………………………………..,
(nazwa Wykonawcy)
z

siedzibą

w..........................(…-…),

przy

ul.

........................,

REGON

……………..,

NIP ……………...., zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze
zm., dalej: „uPzp”). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§ 1.
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych (dalej jako „Artykuły
biurowe”) do siedziby Zamawiającego (dalej jako „Przedmiot Umowy”).

2.

Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Umowy
zawiera kopia Formularza cenowego (dalej jako „Formularz cenowy”), stanowiąca Załącznik nr 1
do Umowy i jej integralną część.
§ 2.
Wykonanie Umowy

1.

Wykonawca oświadcza, że dostarczane Artykuły biurowe są fabrycznie nowe, nienoszące znamion
użytkowania, wolne od jakichkolwiek wad, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, nie
regenerowane. Artykuły biurowe są opakowane oryginalnie, opakowania są nienaruszone,
posiadają zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt,
a w szczególności: znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy z należytą starannością, wynikającą
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

3.

Zamówione Artykuły biurowe będą dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie (00-695) i wniesione do wskazanych
przez osobę wymienioną w § 8 ust. 2 pomieszczeń, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego
o terminie dostawy (tj. data, godzina).

4.

Zamawiający może składać zamówienia na dostawę określonych Artykułów biurowych, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, w godzinach pracy Zamawiającego (08:00 – 16:00).
Zamówienie będzie określać ilość i asortyment danej dostawy.

5.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, o
których mowa w ust. 4, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po
otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia. Wykonawca na 1 dzień roboczy przed planowanym
terminem dostawy zawiadomi o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail osoby wskazanej w § 8 ust. 2. Zamawiający w dniu otrzymania zawiadomienia
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potwierdzi termin dostawy w formie elektronicznej. Dostawy będą realizowane w dni robocze, tj.
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 06:00-08:00 lub 17:00-19:00.
6.

W przypadku niezgodności dostawy (ilości) Artykułów biurowych ze złożonym zamówieniem,
Zamawiający prześle reklamację na wskazany, w § 8 ust. 1 Umowy adres e-mail, w terminie 5 dni
roboczych od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej w
terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

7.

W przypadku dostarczenia Artykułów biurowych o nieodpowiedniej jakości (niezgodnego z
Formularzem cenowym) Wykonawca, zobowiązany będzie do ich wymiany, na Artykuły biurowe
o odpowiedniej jakości, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego
reklamacji, na własny koszt i ryzyko.

8.

Prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie dostarczonych Artykułów biurowych
zostanie potwierdzona podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru dostawy bez uwag,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy i jej integralną część.

9.

Wielkość poszczególnego zamówienia Artykułów biurowych w ramach Przedmiotu Umowy będzie
wynikać z jednostronnej dyspozycji osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie
Zamawiającego, określonej w § 8 ust. 2 Umowy.

10. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 5, ceny jednostkowe zawarte w Formularzu ofertowym są stałe do końca
trwania Umowy i nie podlegają zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) ograniczenia zakupu każdego rodzaju Artykułów biurowych poniżej ilości określonych w
Formularzu cenowym jednak nie więcej niż o 30% bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z
tytułu niezamówienia przez Zamawiającego ilości Artykułów biurowych określonej w
Formularzu cenowym lub niewykorzystania w całości wynagrodzenia umownego brutto,
2) modyfikacji ilości danego rodzaju Artykułu biurowego w ramach ogólnej ilości Artykułów
biurowych określonej w Formularzu cenowym jednak nie więcej niż o 30% (zwiększenie ilości
danego rodzaju Artykułu biurowego z jednoczesnym zmniejszeniem ilości Artykułu biurowego,
którego zapotrzebowanie zmalało). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do
utrzymania cen jednostkowych Artykułów biurowych podanych w Formularzu cenowym.
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Zmiany, o których mowa powyżej, nie powodują zmiany maksymalnej kwoty brutto
wynagrodzenia, określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
§ 3.
Wynagrodzenie/Warunki płatności
1.

Strony zgodnie ustalają maksymalną wartość Umowy na kwotę tj. …………………….. zł brutto
(słownie ………………………… złotych), wynikającą Formularza cenowego Wykonawcy. Ceny
jednostkowe Artykułów biurowych dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, określone są w Formularzu cenowym.

2.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za Artykuły biurowe faktycznie zamówione,
dostarczone i bez zastrzeżeń odebrane przez Zamawiającego.

3.

Łączne wynagrodzenie za zrealizowane Zamówienia nie może przewyższyć kwoty Umowy,
o której mowa w ust. 1.

4.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po należytym dostarczeniu zamówionych Artykułów
biurowych w ramach Przedmiotu Umowy oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez
uwag, o który mowa w § 2 ust. 8, w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.

6. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek
ustawowych.
7. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 4.
Oświadczenia płatników VAT
1.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i ma nadany numer NIP
……………………………………………………………
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2.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i ma nadany numer
NIP 701-007-37-77.
§ 5.
Czas obowiązywania Umowy
Umowa obowiązuje przez okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zależności
od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
§ 6.
Gwarancja

1.

Wykonawca zapewnia, że Artykuły biurowe są fabrycznie nowe, najwyższej jakości
i funkcjonalności oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych.

2.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia brutto udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na
dostarczone Artykuły biurowe na okres określony przez producenta, lecz nie krótszy niż 12
miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy danych
Artykułów biurowych bez uwag.

3.

Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego dokonać
wymiany wadliwych Artykułów biurowych na Artykuły biurowe wolne od wad. Do zawiadomień
miedzy Stronami w związku z realizacją uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji
wykorzystywane będą adresy e-mail wskazane w § 8 ust. 1 i 2 Umowy.

4.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji, obejmują usuwanie wszelkich wad
w Artykułach biurowych.

5.

Postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi.
§ 7.
Kary umowne i odstąpienie od Umowy

1.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony
jest do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:
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1) w wysokości 0,5 % maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 5 – 7 oraz § 6 ust.
3 Umowy,
2) w wysokości 20% maksymalnej wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku
niewykonania Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z
powodu okoliczności, o których mowa w ust. 2,
3) w wysokości 10% maksymalnej wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy inny
przypadek nienależytego wykonywania Umowy, niż określony w pkt 1-2, jeżeli Wykonawca
mimo wezwania przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń Umowy, nie zastosuje się do
tego wezwania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
2.

Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową i mimo
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń, Wykonawca w
wyznaczonym terminie nie czyni tego,,
2) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie dostarczył Artykuły biurowe z naruszeniem
terminów, określonych w § 2 ust. 2-7 lub § 6 ust. 3 Umowy.

3.

Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 przysługuje Zamawiającemu
w terminie 15 dni od wystąpienia zdarzenia, które uzasadnia realizację tego prawa.

4.

W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy,
Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku
z odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
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Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
5.

Wykonawca

upoważnia

Zamawiającego

do

potracenia

nałożonych

kar

umownych

z przedłożonej do zapłaty faktury lub ze środków zabezpieczonych na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych
w kwotach pozostałych do zapłaty lub zabezpieczeniu należytego wykonania Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do uregulowania kary lub jej części nie potrąconej w terminie 14 dni od dnia jej
nałożenia.
6.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
kar

umownych.

Kary

umowne

mogą

być

naliczane

i

dochodzone

niezależnie

z różnych tytułów.
§ 8.
Osoby odpowiedzialne
1.

Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za należyte wykonanie Umowy jest Pan/i
…………………………………………………, tel. ……….. fax …………. e-mail…………

2.

Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za należyte wykonanie Umowy jest Pan/i
…………………………………………………. tel. ……….. fax …………. e-mail…………

3.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu
do Umowy. Strony mają obowiązek informowania na piśmie o zmianie osób odpowiedzialnych za
należyte wykonanie Umowy, przez cały okres jej realizacji.
§ 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości
brutto podanej w Formularzu cenowym Wykonawcy, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,
w formie……………...

2.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach
określonych w art. 149 uPzp.

Strona 64 z 67

Oznaczenie sprawy: 20/15/PN

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

3.

Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego, za należycie wykonane.
6. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie
pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tego tytułu
§ 10.
Zmiany Umowy
1. Strony zgodnie ustalają, że niedopuszczalne są wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 niniejszego paragrafu podlega unieważnieniu.
3. Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest:
1) zainicjowanie zmiany Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany,
3) uzasadnienie zmiany Umowy,
4) zaistnienie sytuacji określonej w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację Przedmiotu Umowy,
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
5.

W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian, które będą miały wpływ na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany:
1)

stawki podatku od towarów i usług;

Strona 65 z 67

Oznaczenie sprawy: 20/15/PN

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr
200, poz. 1679, ze zm.);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej

zmiany

wynagrodzenia.

Strona

zwracająca

się

do

drugiej

Strony

o przeprowadzenie negocjacji winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się
Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia sporów mogących wyniknąć
w trakcie realizacji Umowy.
2.

Spory nierozstrzygnięte polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3.

Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 8 ust. 3 Umowy.

4.

W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6.

Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez Strony.

7.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 - kopia Formularza cenowego Wykonawcy,
2) Załącznik nr 2 - wzór protokołu zdawczo – odbiorczego,
ZAMA WIAJĄCY:

WYKONA WCA:
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Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

LP

Produkt

Ilość
szt.

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

……………………………………………
PODPIS WYKONAWCY

…………………………………………………
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Strona 67 z 67

