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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: sukcesywne dostawy wóoy ola pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie tipiec
- wrzesień 2021 r.

1. Zamawiający: Urząd statystyczny w Warszawie, u[. 1 Sierpnia21,02-134 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia (opis):

1) Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa wody bute[kowanej do Urzędu
statystycznego W Warszawie i oddziałów terenowych w okresie tipiec - wrzesień 2021 r.

2) Adresy dostawy wody:

. Siedziba Urzędu w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21,

. oddział w Ciechanowie, u[. Nadrze czna 1,06-400 Ciechanów,

. oddział w ostrołęce, ul. lnsurekcyjna 3, 07-410 ostrołęka,

. oddział w Płocku, ul. otolińska 21,09-407 Płock,

. oddział w Radomiu, ut. Planty 39l 45,26-600 Radom,

. oddział w Siedlcach, ut. Pułaskiego 19l21.08-110 Siedlce.

3) Dostawa wody obejmuje również wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez pracownika
U rzęd u Statystycznego.

3. Termin realizacji zamówienia iwarunki płatności:

1) Dostawy będą reatizowane na zamówienia częściowe w okresie tipiec - wrzesień 2021 r.;

2) Termin płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionejfaktury VAT za dostawę
częściową.

4. Kryteria oceny oferty:

1) Cena (waga 1oo%).

5. lnne istotne warunki zamówienia:

1) Przewidywane zapotrzebowanie na wodę mineralną - gazowaną i niegazowaną, w butelkach
plastikowych o pojemnościach 0,5 litra, w rodzajach, ilościach i tokatizacjach, przedstawia tabela
poniżej:

Urząd statystyczny w Warszawie

ul. I Sierpnia 2'1,02'l34Warszawa
tel.22 464 20 00
SekretariatUSWAW(Lstat.9ov.pl
urarszawa.stat.gov.pl



-p. Rodzajwody/opis

Miejsce dostawy i szacowana itość butetek w czasie
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{aturalna woda mineraln;
vysokonasycona dwutlenkiem węgta
gazowana), nisko- tub średnic
:mineralizowana o zawartośc
;kładników mineralnych od 50 do 150C

ng/1, w opakowaniach bezzwrotnych .

lutelkach plastikowych typu PET c

lojemnościach 0.5 titra.
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{aturalna woda mineralna
lienasycona dwutlenkiem węgta
niegazowana), nisko-lub średnio
:mineratizowana o zawartości
;kładników mineralnych od 50 do 1500

ng/1, w opakowaniach bezzwrotnych -

:utelkach ptastikowych typu PET o

rojemnościach 0.5 titra.
* llościowe zamówienie rodzaju wody z poz.1 i2 jest możliwe odpowiednio w przybliżonej proporcji 55%

i 4s%.

Powyższe dane są tylko staranną prognozą i Wykonawcy nie przysługuje jakieko[wiek roszczenie, jeśli
Zamawiający w okresie trwania umowy zamówi mniejszą liczbę butelek wody.

2) Dostawa wody odbywać się będzie 1 raz W miesiącu w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia
do tokalizacji wskazanych w ust. 2 pkt 2.

3) Wymagany termin przydatności wody do spożycia powinien wynosić minimum 10 miesięcy
od daty dostawy danej partii.

4) Dostarczana woda mineralna określona W poz. 1-2 w zestawieniu, powinna być klarowana, bez
osadu na dnie butetki, o naturalnym smaku i zapachu. Na etykiecie znajdującej się na każdej
butelce winny znajdować się informacje dotyczące: nazwy producenta wraz z adresem, nazwy
handlowej produktu, nazwy źródła pochodzenia wody i zawartości składników mineralnych
(w szczególności sodu i magnezu) oraz informacje o dacie przydatności do spożycia.

5) Wszystkie butetki typu PET, w których będzie dostarczona woda będą posiadać nakrętki.
Zamawiający nie dopuszcza butelek z tzw. korkiem sportowym.

6) Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, połączona jest z jego wniesieniem
do wskazanych pomieszczeń. Transport wody Wykonawca winien wykonać w ramach własnych
zasobów tudzkich i sprzętowych z uwzgtędnieniem konieczności dostawy w godzinach pracy
Zamawiającego, tj. 8.00 - 15.00. Zamawiający dopuszcza dostawy realizowane przez firmy
spedycyjne, ale dostawa przedmiotu zamówienia musi być połączona jest z jego wniesieniem do
wskaza nyc h po m ieszcze ń przez fir my spedycyj ne.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo w czasie obowiązywania umowy do sprawdzenia ważności
świadectwa oceny i katifikacji rodzajowej dopuszczającego do stosowania w obrocie w celach
spożywczych dosta rczanej wody.



6.

7.

Sposób przygotowan ia oferty.

t) ofertę sporządzić nateży na załączonym druku ,,OFERTA" (zał.1).

2) ofertę sporządziĆ należy w języku potskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem tub długopisem. oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną (właścicielfirmy, reprezentant w KRS lub osoba upoważniona).

Miejsce itermin złożenia oferty.

ofenę złożyć należy do dnia 23 lipca 2021r. do godz. 12.00.

ofertę złożyĆ można osobiście u zamawiającego W kancelarii, pocztą, pocztą elektroniczną na adres
zamowieniauswaw@stat"gov.p[ .


