
 

 

Znak sprawy: WAW-WA.2720.10.2022      Warszawa,10 czerwca 2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa 
w art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079.) zwanej dalej ustawą Pzp  
na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział  

w Siedlcach - część 2 

Zatwierdzam 
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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/zamowienia-publiczne-us/ 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem postępowania jest remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego  
w Warszawie Oddział w Siedlcach część 2.  

1. Kod CPV:  

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

Zakres i przedmiot remontu zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

2. Szacowana wartość zamówienia (wartość zamówienia bez podatku VAT) wynosi 121 951,22 zł. 

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

II. Kryterium oceny. 

1. Kryteria oceny: 

 cena oferty brutto – 100% 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jeśli uczestnicy postępowania zaoferują 
tę samą cenę brutto lub jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia 
umowy. 

III. Sposób przygotowania ofert wraz z wymaganymi załącznikami. 

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

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w art. 112 ustawy Pzp;  
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 punkty 1 i 2 ustawy Pzp;  
3) złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp; 
4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835); 

5) 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 ZAPYTANIA OFERTOWEGO; 
2) oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi Formularz oferty – Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego; 
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 Zapytania ofertowego, 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 

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 Zapytania ofertowego 
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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. 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 20 czerwca 2022 
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.2720.10.2022. 

10. Informacja o złożonych ofertach zostanie upubliczniona na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie 
http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us. w dniu 20 czerwca. 2022 roku po godz. 10.00. 

IV. 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.  

Załączniki: 

1. Dokumentacja techniczna  

2. Formularz oferty. 

3. Wzór umowy. 

4. Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainie. 
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