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I. Zamawiający 
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II.  Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień 

publicznych. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  zwana 

dalej ustawą lub Pzp. 

2) Rozporządzenie 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. 2013 r., poz. 231). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r., w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 

2254). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ins.pulawy.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa artykułów biurowych 
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (określenie przedmiotu i zapotrzebowanie ilościowe) zawarty jest 

w załączniku numer 1 do siwz. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) artykuły papiernicze 
2) artykuły piszące 

3) segregatory 

4) różne artykuły biurowe 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych i najwyższej jakości artykułów 

biurowych. 

 
2. Artykuły biurowe będą dostarczone w ciągu roku na podstawie zamówienia składanego przez 

Zamawiającego w formie telefonicznej, faksem lub pisemnie. Osobą upoważnioną do kontaktu z 
Wykonawcą jest Pan Jan Lipski (tel. 81 473 14 88). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia każdorazowo zamówionej partii przedmiotu zamówienia w 
ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

4. Artykuły biurowe będą dostarczane przez Wykonawcę na jego koszt i na jego ryzyko do magazynu 

Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 
6:00 do 13:00.  

5. Artykuły biurowe będą zapakowane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach oznakowanych logo, 
nazwą i gwarancją producenta/importera oraz opisem zawartości. 

 

6. W ramach realizacji przedmiotu umowy podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych materiałów 
biurowych stanowią ilość prognozowaną. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego Strony 

dopuszczają zmianę ilości poszczególnych asortymentów przy zachowaniu cen jednostkowych i ogólnej 
wartości zawartej umowy.  

7. W przypadku zmiany ilości prognozowanej, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.  

8. Dopuszczone zmiany ilościowe o których mowa w pkt 6 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 
 

 
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone 

materiały biurowe, licząc od daty dostawy. 
 

 

UWAGA 
W przypadku wskazania w SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, stosownie do treści  

art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Zaproponowane 
przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

30 19 20 00-1 Wyroby biurowe 
30 19 00 00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

30 23 40 00-8 Nośniki do przechowywania 
 

 

IV. Części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

V. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

VI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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VII. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2016 r.    
 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu 

   

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 
1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia  

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz 

z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, druk do ewentualnego 
wykorzystania – załącznik nr 2 do SIWZ. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie 
spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

 

1.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  
zamówienia 

 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz 

z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, druk do ewentualnego 
wykorzystania – załącznik nr 2 do SIWZ. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie 
spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

 

1.3.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz 

z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, druk do ewentualnego 
wykorzystania – załącznik nr 2 do SIWZ. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie 

spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w oryginale. 
 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące: 
1) zakresu dostępnych zasobów innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

3) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
4) zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 

 

IX. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
podlegają wykluczeniu 
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1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

 
1.1. oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, że spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy Pzp – do ewentualnego wykorzystania 

załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

 

Wyżej wymienione dokument ust. 1 pkt. 1.1. musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez 
osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty. 

 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 
 

2.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy Pzp) – 

druk do ewentualnego wykorzystania  załącznik nr 2 do SIWZ; 
 

2.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ustawy Pzp) – 

druk do ewentualnego wykorzystania  załącznik nr 3 do SIWZ; 
 

2.3. aktualny 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

2.4. oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do grupy kapitałowej  
(art. 26 ust. 2d Pzp) – druk do ewentualnego wykorzystania załącznik Nr 4 do SIWZ. 

 
Wyżej wymienione dokumenty pkt. 2.1., 2.2., 2.4. powinny być złożone w formie oryginału i podpisane przez 

osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty. 

Dokument pkt. 2.3. może być złożony w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty. 

 
Dodatkowo do oferty należy załączyć formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 
 

3. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie 
3.1. Oferta wspólna 

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:  
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy załączyć upoważnienie. 
b) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu kopii umowy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy przez Wykonawców składających ofertę wspólnie:  

konsorcjum lub spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na 

jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji 
zamówienia. 

Przedmiotowy dokument musi być dostarczony zamawiającemu przed dniem 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ 
pełnomocnika (partnera wiodącego). 

d) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/pełnomocnika (partnera wiodącego) 
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy je  

załączyć je do oferty. 
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e) Pełnomocnik/przedstawiciel (wiodący partner) winien być upoważniony do zaciągania 
zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 

występowania w realizacji kontraktu. 
f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 
3.2. Wykonawcy występujący wspólnie o których mowa w ust. 3 składają jedną ofertę, przy czym: 

 
a) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu,  
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców lub przynajmniej jeden 

Wykonawca, który jest zdolny do udokumentowania, że spełnia warunki lub każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólnie,  
warunki te muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie; 

 
b) wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania, 

składa osobno każdy z Wykonawców. 
 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o 

kompletność i prawidłowość złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów żądanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z art. 22 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Pzp. 

Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 
 

4. Wykonawcy zagraniczni 
4.1. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego w rozdziale IX SIWZ ust. 2 pkt. 

2.3.  
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument pkt. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w rozdziale IX SIWZ ust. 2 pkt. 2.3. – 
zastępuje się 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 kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub te podmioty. 
 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
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wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
wykonawców warunków udziału w postepowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  
 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 

 
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24-110 PUŁAWY 

Anna Zawadzka 
faksem 81 473 17 62  

lub na adres anna.zawadzka@ins.pulawy.pl 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. 

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu  i 

została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

XI. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 
Anna Zawadzka tel./faks 81 473 17 62 – sprawy formalne 

Marek Skomra tel. 81 473 15 24 – sprawy merytoryczne 

 
  

XII. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XIII. Termin związania ofertą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  

upływem terminu  składania ofert. 

 
 
 

XIV. Opis przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w rozdziale 

VIII SIWZ.   
2. Wymogi formalne oferty 

1) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

5) Oferta oraz wszystkie załączniki musi być podpisana za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony  

(w sposób umożliwiający identyfikację osoby) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 

prawa. 
6) Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy 

dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w 

treści niniejszej specyfikacji. 
9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

mailto:anna.zawadzka@ins.pulawy.pl
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10) Wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:  

z wyłączeniem pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie (jeżeli jest wymagane). 

11) Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 
bądź w stosownym pełnomocnictwie. 

12) W przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku 
obcym  

(w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) Zamawiający wymaga przedstawienia 
ich tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 

11) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

12) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  

 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie według poniższego wzoru:  

 

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 

24-110 Puławy 

 
OFERTA  

Dostawa art. biurowych 
przetarg nieograniczony INS/NO-7/2016  

 
nie otwierać przed 23.02.2016 r., przed godz. 12:00  

 

 
 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 
Koperta powinna być opatrzona firmą i adresem Wykonawcy. 

 
 

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać na adres 
Instytut Nowych Syntez Chemicznych  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy 

Pokój nr 50, Kancelaria, bud. E-40, poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 

 

do dnia 23 lutego 2016 r., do godz. 12:00 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
 

2. Miejsce otwarcia ofert 

Instytut Nowych Syntez Chemicznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, Pokój nr 50 bud. E-40 

 
Dnia 23 lutego 2016 r., o godz. 12:05 
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Informujemy, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w 
wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, 

dotarcie do wyznaczonego budynku – po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut. 
 

 

 
3.  Sesja otwarcia ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Podczas otwarcia ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba (adres) wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
 

 
 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (do dwóch miejsc po 

przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  
zamówienia. 

Cena może być tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

 
 

XVII. Informacje dot. walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN. 

 
 

XVIII. Kryteria oceny ofert 
 
1. Kryteria oceny ofert 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, 
sposób punktowania): 

 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
 

 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  
 

Cena 

 

100.min 
oferty

ceny
C

C
C  

 

C ceny  – liczba punktów za kryterium „cena” 
C min.  – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 

C oferty  – cena oferty badanej  
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3.  Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 

ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

 
 

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez 
wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy. Istotne 

postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których zamawiający zawrze umowę w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 6 do niniejszej SIWZ. 
W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy na warunkach wynikających ze SIWZ, zamawiający wybierze tą ofertę spośród pozostałych ofert, 
która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta 

lub upłynie termin związania ofertą. 
 

 

 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

XXI. Warunki umowy 
 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia, która jest integralną częścią umowy oraz danych zawartych w 

ofercie. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem nieważności.  

5. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 
stosunku do treści oferty gdy:  

1) nastąpią zmiany stawki i kwoty VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 4 umowy; 

2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;  

3) przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji zamówienia; 

4) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie 
stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 

5) za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w 

szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon 
Wykonawcy. 

 

 

XXII. Środki ochrony prawnej 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przysługują środki ochrony prawnej 

określone w dziale VI tejże Ustawy. 
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XXIII. Ogłoszenie wyników przetargu 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych  

w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników w sposób podany 

powyżej, wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni 

w formie pisemnej. 
 

 

XXIV. Postanowienia końcowe 
Zasady udostępniania dokumentów 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 

postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

 

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 

udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 
W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

ustawy Kodeks cywilny. 

 
 

XXV. Załączniki 
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy 
 

Puławy, 15.02.2016 r.  
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INS/NO-7/2016 
Załącznik nr 1 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne 

Dostawa artykułów biurowych 
 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa (firma) ................................................................................................................. 

Siedziba ............................................................................................................................ 

nr telefonu/faks .............................................................................................................. 

adres email …………………………………………………………………………………………………………………. 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy 
 

Zobowiązania Wykonawcy 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 
 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonywać przedmiot zamówienia Dostawa artykułów biurowych – 
sukcesywnie do 31 grudnia 2016 r. 

6. INFORMUJEMY, że w związku z zamówieniem publicznym powstanie/nie powstanie** u 
Zamawiającego obowiązek podatkowy (w zakresie rozliczenia się z Urzędem Skarbowym),  

w wysokości ………. %VAT, tj. ……………………. PLN/EURO 
* dotyczy Wykonawcy, który: 

1) jako podatnik nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku; 
2) jako podatnik  jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym; 
3) dostawa przedmiotu zamówienia nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Ne 117, poz. 1054 ze zm.) 
(zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw 
złota inwestycyjnego); 

** niepotrzebne skreślić. 
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Formularz asortymentowo-cenowy 
       

       
  

L.p. Przedmiot zamówienia 

Nazwa ofertowanego 
artykułu 

 
- podać markę  

(jeśli art. nie występuje 
pod marką, należy podać 

nazwę producenta lub 
dystrybutora) 

i 
nazwę artykułu 

(jeżeli jest to wymagane) 

Ilość/ 
jednostka 

miary 

cena brutto 
za 1 szt. 
w PLN 

Cena brutto 
X ilość szt. 

w PLN 
   

I ARTYKUŁY PAPIERNICZE 
       

1 
Bloczek memo-stick 51x75 mm, 100 
karteczek 

 80 szt   
   

2 
Bloczek memo-stick 75x75 mm, 100 
karteczek 

 110 szt   
   

3 
Karteczki - cegła kolorowa kostka 
klejona 85x85x80mm 

 100 szt    
   

4 
Karteczki samoprzylepne 38x51mm                          
100 szt. w bloczku 

 35 szt    
   

5 
Karteczki samoprzylepne 76x76mm                            
100 szt. w bloczku 

 45 szt    
   

6 
Karteczki samoprzylepne 127x76mm                       
100szt. w bloczku 

 20 szt    
   

7 Blok biurowy A4/100 kartek kratka  100 szt    
   

8 Blok biurowy A5/100 kartek kratka  70 szt    
   

9 
Zeszyt A4/96 k. w kratkę z miękką 
okładką 

 60 szt    
   

10 
Zeszyt A4/96 k. w kratkę z twardą 
okładką 

 50 szt    
   

11 
Brulion A 4 w twardej oprawie w 
kratkę 192 kartki 

 60 szt    
   

12 
Zeszyt A5/96 k.  w kratkę z twardą 
okładką 

 100 szt    
   

13 Papier do drukarki A3  30 ryza    
   

14 

Papier xero A4, biały - białość CIE 
146, 80g/m², op. - 500 arkuszy; do 
stosowania we wszelkiego rodzaju 
urządzeniach biurowych i drukarkach 
atramentowych 

 1 000 ryz    

   

15 
Przekładki kartonowe A4 z 
kolorowym laminowanym indeksem 
(1-12) 

 
20 szt    

   

16 
Przekładki kartonowe A4 z 
kolorowym laminowanym indeksem 

(1-20) 
 

25 szt    

   

17 
Przekładki kartonowe kolorowe A4 
bez indeksu  

100 szt    
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18 
Zakładki indeksujące 12x45, 25 
karteczek,  5 kolorów  

40 szt    
   

19 
Zakładki indeksujące 25x45, 25 
karteczek,  5 kolorów   

50 szt    
   

20 
Zakładki indeksujące np. Donau 
20x50mm,  40 karteczek, 4 kolory  

30 szt    
   

21 
Koperta samoklejąca, z paskiem, bez 
okna , biała A4 opak. 50 szt  

10 op    
   

22 
Koperta samoklejąca, z paskiem, bez 
okna , biała C 4 opak. 50 szt  

20 op    
   

23 
Koperta samoklejąca, z paskiem, bez 
okna , biała C 5 opak. 50 szt  

15 op    
   

24 
Koperta samoklejąca, z paskiem, bez 
okna , biała C 6 opak. 50 szt  

50 op    
   

25 
Samoprzylepny papier formatu A4 do 
drukarki biały op. 100 szt. 210 x 296 
mm 

 
30 op    

   

26 
Etykiety samoprzylepne na arkuszach 
A 4, op. 100 arkuszy, 210 x 148 mm  

3 op    
   

27 
Etykiety samoprzylepne na arkuszach 
A 4, op. 100 arkuszy, 105 x 148 mm  

2 op    
   

28 
Etykiety samoprzylepne na arkuszach 
A 4, op. 100 arkuszy, 105 x 74 mm  

2 op    
   

29 
Etykiety samoprzylepne na arkuszach 
A 4, op. 100 arkuszy, 105 x 57 mm  

1 op    
   

             

II ARTYKUŁY PISZĄCE       
   

1 Cienkopis np. Stabilo - czarny 
 

90 szt    
   

2 Cienkopis np. Stabilo - czerwony 
 

80 szt    
   

3 Cienkopis np. Stabilo - niebieski 
 

65 szt    
   

4 Cienkopis np. Stabilo - zielony 
 

70 szt    
   

5 Cienkopis np. Stabilo (zestaw 6 szt.) 
 

20 op    
   

6 Długopis np. BiC czarny 
 

70 szt    
   

7 Długopis np. BiC niebieski 
 

100 szt    
   

8 
Długopis np. ENERGEL 0,5mm np. 
Pentel niebieski  

50 szt    
   

9 Długopis np. ZENITH 
 

20 szt    
   

10 
Długopis żelowy np. PENTEL 
niebieski  

150 szt    
   

11 
Długopis żelowy np. PENTEL 
czerwony  

30 szt    
   

12 Długopis żelowy np.  PENTEL czarny 
 

60 szt    
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13 

Długopis z wymiennym wkładem 
olejowym; tusz olejowy, 
wodoodporny, nieblaknący, piszący 
po papierze każdego rodzaju; linia 
pisania 0,27 mm 

 
10 szt    

   

14 

Długopis żelowy z wymiennym 
wkładem, dł. linni pisania 900 m, 
grub. Linii pisania 0,3 mm, gumowy 
uchwyt, kolor czerwony 

 
10 szt    

   

15 

Długopis żelowy z wymiennym 
wkładem, dł. linni pisania 900 m, 
grub. Linii pisania 0,3 mm, gumowy 
uchwyt, kolor niebieski 

 
10 szt    

   

16 Wkład np.  Zenith niebieski 
 

40 szt    
   

17 Wkład np. Parker niebieski 
 

10 szt    
   

18 Pisaki typu stabilo F 
 

35 szt    
   

19 Foliopis typu stabilo OHP 
 

125 szt    
   

20 Marker permanentny czarny 
 

180 szt    
   

21 Marker typu  edding 300 czarny  30 szt    
   

22 Ołówek automatyczny 0,5 mm  25 szt    
   

23 Ołówek automatyczny 0,7 mm  20 szt    
   

24 Ołówek HB z gumką  50 szt    
   

25 Ołówek HB  100 szt    
   

26 
Rysik do ołówka automatycznego 0,5 
mm, op.12 szt. 

 25 szt    
   

27 
Rysik do ołówka automatucznego 0,7 
mm, op.12 szt. 

 20 szt    
   

28 Zakreślacz tekstu - żółty  60 szt    
   

29 Zakreślacz tekstu - zielony  50 szt    
   

30 Zakreślacz tekstu - pomarańczowy  50 szt    
   

31 Zakreślacz tekstu - różowy  40 szt    
   

32 
Zakreślacz - 4 
szt./żółty/ziel/pom/różowy 

 30 op    
   

  
 

         

III SEGREGATORY       
   

1 Segregator A4/35mm niebieski  20 szt    
   

2 Segregator A4/35mm zółty  15 szt    
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3 Segregator A4/35mm czerwony  20 szt    
   

4 Segregator A4/35mm zielony  30 szt    
   

5 Segregator A4/50mm niebieski  80 szt    
   

6 Segregator A4/50mm zółty  10 szt    
   

7 Segregator A4/50mm czerwony  30 szt    
   

8 Segregator A4/50mm zielony  110 szt    
   

9 Segregator A4/50mm bordowy  10 szt    
   

10 Segregator A4/75mm niebieski  110 szt    
   

11 Segregator A4/75mm żółty  15 szt    
   

12 Segregator A4/75mm czerwony  10 szt    
   

13 Segregator A4/75mm zielony  40 szt    
   

14 Segregator A4/75mm bordowy  25 szt    
   

15 
Skoroszyt PCV A4 z europerforacją 
zielony 

 140 szt    
   

16 
Skoroszyt PCV A4 z europerforacją 
czerwony 

 170 szt    
   

17 
Skoroszyt PCV A4 z europerforacją 
niebieski 

 130 szt    
   

18 
Skoroszyt PCV A4 z europerforacją 
czarny 

 110 szt    
   

19 
Skoroszyt sztywny, wpinany PCV, 
niebieski - zawieszka A4 

 40 szt    
   

20 
Skoroszyt twardy niewpinany - różne 
kolory 

 70 szt    
   

21 
Skoroszyt zawieszka do segretatora 
pełny  

 5 szt    
   

22 Skoroszyt A4 niewpinany - zielony   70 szt    
   

23 Skoroszyt A4 niewpinany - czerwony  50 szt    
   

24 Skoroszyt A4 niewpinany - niebieski  10 szt    
   

25 Skoroszyt A4 niewpinany - czarny  60 szt    
   

26 Teczka papierowa A4 z gumką  300 szt    
   

27 Teczka preszpanowa z gumką  90 szt    
   

28 Teczka skrzydłowa z rzepem FCK A4  25 szt    
   

29 
Teczka tekturowa wiązana, biała, 
240g/m²      do 350 kartek 

 65 szt    
   

30 Teczka twarda na rzep gr. 3 cm  30 szt    
   

31 Teczka wiązana papierowa A4  55 szt    
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32 Teczka z rączką na dokumenty  5 szt    
   

33 
Pojemnik składany na dokumenty A4 
PCV 

 35 szt    
   

34 
Pojemnik składany na dokumenty A4 
tekturowy 

 15 szt    
   

35 
Pudło archiwizacyjne na dokumenty  
80mm np. ESSELTEv245x80x345 

 15 szt    
   

36 Zawieszki plastikowe  20 szt    
   

37 Zawieszki pół. preszpanowe  20 szt    
   

  
   

     

IV  RÓŻNE ARTYKUŁY BIUROWE       
   

1 Rozszywacz biurowy 
 

13 szt    
   

2 Zszywacz biurowy  
 

9 szt    
   

3 Zszywki 24/6 UR 10 op. 1000 szt 
 

40 op    
   

4 
Zszywki biurowe np. Grand op. 1000 
szt.  

15 op    
   

5 Spinacze małe op. 50 szt 
 

80 op    
   

6 Spinacze duże op. 50 szt 
 

25 op    
   

7 
Taśma pakowa brązowa - 48 mm x 
50 m  

50 szt    
   

8 
Taśma pakowa przezroczysta - 48 
mm x 50 m  

50 szt    
   

9 Taśma klejąca wąska 15 mm x 10 m 
 

85 szt    
   

10 Taśma klejąca z podajnikiem 
 

11 szt    
   

11 Półka biurowa A4 przezroczysta 
 

10 szt    
   

12 Korektor w piórze 
 

45 szt    
   

13 Korektor w taśmie 14 m x 4,2 mm 
 

80 szt    
   

14 Koszulki A4 śliskie op. 100 szt 
 

30 op   
   

15 Koszulka A4 krystaliczna op. 100 szt. 
 

65 op   
   

16 Koszulka poszerzana A4  
 

50 szt   
   

17 
Koszulka A 4 z klapką, 10 szt. w 
opakowaniu  

60 op    
   

18 Linijka 20cm 
 

11 szt    
   

19 Linijka 30cm 
 

15 szt    
   

20 Linijka 50cm 
 

5 szt    
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21 Okładka np. Universal - granatowa 
 

2 300 szt    
   

22 
Okładki do termobindownicy ≠ 6 mm 
białe  

300 szt    
   

23 
Okładki do termobindownicy mini ≠ 
3  

650 szt    
   

24 
Okładki do termobindownicy mini ≠ 
6  

150 szt    
   

25 
Dziurkacz biurowy z listwą 
formatową - 20 kartek  

12 szt    
   

26 
Grzbiet plastikowy 19 mm, do 165 
kartek,  100 szt w opakowaniu  

3 op    
   

27 
Grzbiet plastikowy 8 mm, do 45 
kartek,                                   100 

szt w opakowaniu 
 

2 op    

   

28 
Grzbiet do oprawy Ibico Ø 10 
granatowy, 100 szt w opakowaniu  

5 op    
   

29 
Grzbiet, listwa wsuwana ≠ 6mm , 
czarny, op. 100 szt.  

11 op    
   

30 
Grzbiet, listwa wsuwana ≠ 10mm 
czarny, op. 100 szt.  

5 op    
   

31 Klej  w sztyfcie 21 g 
 

40 szt    
   

32 Klej  w sztyfcie  8,2 g 
 

40 szt    
   

33 
Klipsy biurowe 19 mm opak.80 szt, 
różne kolory  

10 op    
   

34 
Klipsy biurowe 32 mm opak.24 szt, 
kolor czarny  

10 op    
   

35 
Klipsy biurowe 19 mm, 12 szt. w 
opakowaniu  

20 op    
   

36 
Klipsy biurowe 25 mm, 12 szt. w 
opakowaniu  

15 op    
   

37 
Klipsy biurowe 32 mm, 12 szt. w 
opakowaniu  

5 op    
   

38 
Klipsy biurowe 41 mm, 12 szt. w 
opakowaniu  

5 op    
   

39 
Klipsy biurowe 51 mm, 12 szt. w 
opakowaniu  

5 op   
   

40 Pendrive 4 GB 
 

16 szt    
   

41 Pendrive 12 GB  35 szt    
   

42 Płyta CD-R  40 szt    
   

43 Płyta CD-R np. Light Scribe 
 

70 szt    
   

44 Płyta DVD - R 
 

55 szt    
   

45 
Koperta na 1 płytę CD, papierowa z 
okienkiem  

100 szt    
   

46 Tusz do pieczątek 25 ml czarny 
 

11 szt    
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47 Tusz do pieczątek 25 ml czerwony 
 

11 szt    
   

 
 

OGÓŁEM  

 
Cena netto ....................................... zł 

VAT w PLN ....................................... zł 

cena brutto ...................................... zł 

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

UWAGA!  Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

1) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

2) Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ramach 
a) sił własnych 

b) z pomocą podwykonawców, którym zlecę następujące części przedmiotu zamówienia: 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Zastrzeżenie Wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

1) …………………………................................................................................................. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 
 
  ___________________________, dnia  ______    ______   2016 r.    ______________________________________ 
              (miejscowość)                        (podpis Wykonawcy) 
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INS/NO-7/2016 
Załącznik nr 2 

 

 

         
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 
 

Dostawa artykułów biurowych 
 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………............ 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………............ 

 

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, 

dotyczące: 
   

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, że wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ___________________________, dnia  ____    ____  2016 r.     ______________________________________ 
                 (miejscowość)                          (podpis Wykonawcy) 
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INS/NO-7/2016       
Załącznik nr 3 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

  
Dostawa artykułów biurowych 

 
 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentujemy brak jest podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
  ___________________________, dnia  ____    ____   2016 r.     ______________________________________ 
                (miejscowość)                          (podpis Wykonawcy) 
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INS/NO-7/2016 
Załącznik Nr 4 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o przynależności, lub braku przynależności 
 do grupy kapitałowej* 

 

z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 
  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Dostawa artykułów biurowych oświadczamy, że:  
 
 

1) nie przynależymy do grupy kapitałowej** 

2) przynależymy do grupy kapitałowej**.  

 
W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. 

 
 
 

 
 

 

 
  ___________________________, dnia  _____    _____  2016 r.     

                 (miejscowość)          
 
 
 
 
 

           

 
_______________________________________________________ 
                                  (podpis wykonawcy / 
    osoby/osób  upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 

 
podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę; 

*  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa 

każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; 

**  niepotrzebne skreślić. 
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INS/NO-7/2016 
Załącznik Nr 5 

 
UMOWA Nr INS/NO-7/2016 

 
zawarta w dniu ……………… 2016 r. w  Puławach pomiędzy Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego; KRS 0000113728; NIP 716-000-20-98; REGON 000041619, który reprezentuje: 

 
Cezary Możeński – Dyrektor INS 

zwany dalej Zamawiającym,  
 

a   
………………………………………………………… 

reprezentowanymi przez:  

 
…………………………………………………………. 

zwany dalej Wykonawcą. 
 

 

 
 

Umowa jest następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

 
 

 
Przedmiot umowy 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest Dostawa artykułów biurowych, nr sprawy INS/NO-7/2016 – dostawa 

fabrycznie nowych, oryginalnych i najwyższej jakości artykułów biurowych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (określenie przedmiotu i zapotrzebowanie ilościowe) zawarty 
jest w załączniku numer 1 do siwz. 

3. Zamówienie zrealizowane zostanie zgodnie: 
 z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw 

członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

 z opisem przedmiotu zamówienia; 

 ze złożoną ofertą. 

 
 

Termin wykonania umowy 
§ 2. 

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2016 r.  
 

 

Wartość umowy 
§ 3. 

1. Cena za sprzedaży za artykuły biurowe wynosi: 

NETTO: ........................... zł 

VAT: ............................... zł  

BRUTTO: ......................... zł 

Słownie: ................................................................................................................................... zł. 

2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty ceny za każdą partię dostarczonego towaru przelewem na konto 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i faktury. 
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3. Cena zawiera wszystkie opłaty i koszty związane z dostawą materiałów biurowych do siedziby 

Zamawiającego. 
4. W okresie obowiązywania umowy podane w załączniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe 

poszczególnych materiałów biurowych są stałe i nie podlegają żadnej zmianie,  z wyłączeniem § 7 

umowy. 
 

 
Warunki wykonania umowy 

§ 4. 
 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość, niezmienność cech oraz jednolitość zaoferowanego w ofercie  

asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy. 
2. Wyroby, o których mowa w § 1, będą dostarczone w ciągu roku na podstawie zamówienia składanego 

przez Zamawiającego w formie telefonicznej, faksem lub pisemnie. Osobą upoważnioną do kontaktu z 
Wykonawcą jest Pan Jan Lipski (tel. 81 473 14 88). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia każdorazowo zamówionej partii przedmiotu zamówienia w 

ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
4. Artykuły biurowe będą dostarczane przez Wykonawcę na jego koszt i na jego ryzyko do magazynu 

Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 
6:00 do 13:00.  

5. Artykuły biurowe będą zapakowane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach oznakowanych logo, 
nazwą i gwarancją producenta/importera oraz opisem zawartości. 

6. W ramach realizacji przedmiotu umowy podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych materiałów 

biurowych stanowią ilość prognozowaną. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego Strony 
dopuszczają zmianę ilości poszczególnych asortymentów przy zachowaniu cen jednostkowych i ogólnej 

wartości zawartej umowy.  
7. W przypadku zmiany ilości prognozowanej, Wykonawcy nie przysługuje  z tego tytułu żadne roszczenie.  

8. Dopuszczone zmiany ilościowe o których mowa w pkt 6 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

 
 

Gwarancja i warunki wykonania umowy 
§ 5. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone 

materiały biurowe, licząc od daty dostawy. 
2. W okresie gwarancji w przypadku wykrycia wad w przedmiocie umowy Zamawiający złoży pisemną 

(faks lub e-mail) reklamację z krótkim opisem wad. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych  rozpatrzy 
złożoną reklamację oraz dokona na własny koszt wymiany reklamowanych artykułów biurowych.  

W przeciwnym razie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy. 
3. W przypadku, gdy przy odbiorze dostawy Zamawiający stwierdzi niezgodności ilościowe lub jakościowe 

dostarczonego asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu cząstkowym, ma prawo do zwrotu całej 

partii niezgodnego asortymentu na koszt Wykonawcy. O zaistniałym fakcie Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę pisemnie faksem lub e-mailem. 

 
Kary umowne 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień zwłoki w 
dostarczeniu towaru, w wysokości 0,2% brutto wartości towaru za każdy dzień zwłoki, który wg umowy 

był zobowiązany dostarczyć. 
2. Wykonawca pozostaje w zwłoce, jeżeli nie dostarczył towaru w terminie lub dostarczony towar jest 

wadliwy. 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kary umownej nie wyłącza jego obowiązku do naprawiania 

szkody na zasadach ogólnych 

 
 

Zmiana umowy 
§ 7. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności.  
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2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 
stosunku do treści oferty gdy:  

1) nastąpią zmiany stawki i kwoty VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 3 umowy; 

2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;  

3) przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji zamówienia; 

4) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie 
stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 

5) za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w 

szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon 
Wykonawcy. 

 
 

Interpretacja prawna 

§ 8. 
1. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów między stronami jest Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 
 

§ 9. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


