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Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 

e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl 

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

faks: +48 22 846 78 33 

zaprasza 

 

do składania ofert na interwencyjną dostawę środków ochrony osobistej dla Urzędu Statystycznego 
w Warszawie na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

 

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczy osób fizycznych, od których dane osobowe 
Zamawiający bezpośrednio pozyskał w szczególności: 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w informacji z KRK), 

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie; 

2. w toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres: IOD Urząd Statystyczny 
w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, e-mail: iod_uswaw@stat.gov.pl; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody dla pracowników Urzędu 
Statystycznego w Warszawie, prowadzonym w trybie zapytania o cenę; 

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 
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8. Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy; 

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9. Wykonawcy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem postępowania jest interwencyjna dostawa środków ochrony osobistej dla Urzędu 
Statystycznego w Warszawie na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020, wg poniższych kryteriów: 

1. Kod CPV:  

18143000-0 - akcesoria ochronne, 
33631600-8 -  środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. 

2. Środki ochrony indywidualnej w pakietach (pakiet stanowi 5 szt. maseczek i 1 szt. żelu): 

1) Maseczka ochronna jednorazowa, 3-warstwowa włóknina, bezzapachowa, hipoalergiczna, mocowana 
za pomocą dwóch gumek, w rozmiarze na dorosłego człowieka, opakowane indywidualnie lub po 
5 szt.  

2) Żel do dezynfekcji rąk - preparat na bazie alkoholu (pow. 60%) . Posiadający działanie bakteriobójcze, 
grzybobójcze i wirusobójcze. Opakowanie – min. 50 ml. 

Lp. Asortyment 
Liczba 

szt. 

1. 
Maseczka ochronna jednorazowa w opakowaniu 
indywidualnym lub opakowaniu po  5 szt. 

65 555  

2. Żel do dezynfekcji rąk min. 50 ml. 7 330 

 

3. Dostawa pakietów środków ochrony indywidualnej do siedzib 314 gmin na terenie województwa 
mazowieckiego i do siedziby zamawiającego w Warszawie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-13:00. Zamawiający dopuszcza dostawy realizowane za pomocą firm spedycyjnych, 
kurierskich itp.  Rozdzielnik zawierający ilości pakietów do wysłania na poszczególne adresy zostanie 
przekazany wykonawcy w dniu podpisywania umowy.  

4. Szacowana wartość zamówienia (wartość zamówienia bez podatku VAT) wynosi 81 463,00 zł. 

5. Termin płatności wynosi 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

III. Kryterium oceny. 

1. Kryteria oceny: 

 cena oferty brutto – 70% 
 termin dostawy – 30%. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jeśli uczestnicy postępowania zaoferują 
tę samą cenę brutto z tym samym terminem realizacji lub jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie 
przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. 

IV. Sposób przygotowania ofert wraz z wymaganymi załącznikami. 

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

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 p.1) 
- 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 
1086), 

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 12-22 ustawy Pzp, 
3) spełniają ustalone przez Zamawiającego kryterium społeczne. 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wypełnił zobowiązań dotyczących opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji Zamawiającej. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści OGŁOSZENIA; 
2) oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi Formularz oferty – Załącznik nr 2 

do OGŁOSZENIA; 
3) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, 
4) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwały, własnoręczny podpis złożony (w sposób 

umożliwiający identyfikację osoby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy; 
5) poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, kierując wniosek 
na adres Zamawiającego: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa lub na adres 
poczty elektronicznej: zamowieniauswaw@stat.gov.pl. albo faksem na numer: 48 22 846 78 33. 

5. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania 
źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-
publiczne-us. 

6. Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby wskazane we właściwym 
rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie. 

8. Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, 
co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu. 

9. Oferta winna zawierać minimum: 

1) nazwę Wykonawcy 

2) ceny jednostkowe brutto uwzględniające koszty dostawy za: 

a. 1 szt. maseczki ochronnej, 

b. 1 szt. żelu do dezynfekcji rąk, 
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10. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21, lub e-mailem 
w formacie dokumentów .jpg lub .pdf na adres: zamowieniauswaw@stat.gov.pl, do dnia 5 listopada 2020 
roku do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Na kopercie lub w temacie  
e-maila należy wpisać:  

Oferta w postępowaniu nr WAW-WA.2720.34.2020. 
 

11. Informacja o złożonych ofertach zostanie upubliczniona na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie 
http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us. w dniu 5 listopada 2020 roku po godz. 10.00. 

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

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże tę informację Wykonawcom. 

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

VI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawca może niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub postanowieniami 
niniejszego Ogłoszenia podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy. 

2. Formularz oferty. 


