
 

 

Znak sprawy: WAW-AO.2720.31.2022  Warszawa, 28.11.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: „Kontynuacji wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd 
Statystyczny w Warszawie”. 

Zamawiający 

Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, e-mail: 
zamowieniauswaw@stat.gov.pl. 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Stan istniejący 
Oświetlenie w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie oparte jest na 
oprawach rastrowych typu:  

 Monza 2x36W typ T8 firmy Plexiform, 
 Rapid 236PR 2x36W firmy ELGO, 
 OVO 4x18W VLF, 
 ELPLAST typ KWS-418 k 4xLF 18W  

Zestawienie liczby zainstalowanych opraw i świetlówek w poszczególnych lokalizacjach przedstawia 
poniższa tabela.  

Lokalizacja 
Oprawa 

rastrowa  
1200 mm 

Oprawa 
rastrowa 
600x600 

Liczba 
świetlówek 

1200 mm 

Liczba 
świetlówek  

600 mm 

Liczba opraw 
LED 60x60 do 

zamontowania  
1 2 3 4 5 6 

Warszawa  
ul. 1 Sierpnia 21 945 223 1890 892 100 

Ciechanów  
ul. Nadrzeczna 1 148 24 290 48  

Ostrołęka 
ul. Insurekcyjna 3 83  166   

Razem 1176 247 2346 940 100 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł światła (świetlówek LED oraz opraw rastrowych LED 
60x60 – kolumny 4, 5, 6) wraz z ich wymianą oraz adaptacja do nowych źródeł światła istniejących 
opraw (kolumny 2, 3) zamontowanych w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny  
w Warszawie wg zestawienia j. w. 

Adaptacja opraw do nowego źródła światła rozumiana jest jako ewentualna modyfikacja zasilania 
gniazd w oprawie, umożliwiająca zastosowanie w oprawie świetlówki LED. 
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Parametry techniczne świetlówki LED - zamiennika świetlówki 1200 mm/36 W 

Długość 1200 mm 
Barwa światła: 4000 K (naturalna) 
Gwarancja: Min. 2 lata 
Skuteczność świetlna: Min.100 lm/W 
Strumień świetlny: Min. 1600 lm 
Typ zasilania: Jednostronne 
Napięcie Wej.: 230 V 
Materiał klosza: Szkło  
Kąt świecenia: Min. 160° 
Trwałość: Min. 30.000 h 
Trzonek: G13 
Oddawanie barw (CRI): Ra>80 
Certyfikaty: CE 
Temperatura pracy: -20°C do +45°C 
Źródło światła: LED 
Średnica: 25 – 26 mm 
Moc: 15 – 18 W 

Parametry techniczne świetlówki LED -  zamiennika świetlówki 600 mm/18 W 

Długość 600 mm 
Barwa światła: 4000 K (naturalna) 
Gwarancja: Min. 2 lata 
Skuteczność świetlna: Min.100 lm/W 
Strumień świetlny: Min. 800 lm 
Typ zasilania: Jednostronne 
Napięcie Wej.: 230 V 
Materiał klosza: Szkło  
Kąt świecenia: Min. 160° 
Trwałość: Min. 30.000 h 
Trzonek: G13 
Oddawanie barw (CRI): Ra>80 
Certyfikaty: CE 
Temperatura pracy: -20°C do +45°C 
Źródło światła: LED 
Średnica: 25 – 28 mm 
Moc: 8 – 9 W 

Parametry techniczne oprawy rastrowej LED, podtynkowej 4xT8 600 mm x 600 mm 

Materiał obudowy stal malowana proszkowo 

Kolor biały 

Materiał odbłyśnika aluminium 

Liczba punktów 
świetlnych 

4 

Moc maksymalna 4x9 W 



 

 

 
 

 

 

II. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności:  

1. Realizacja 21 dni od daty podpisania umowy (zał. nr 2). 
2. Płatność przelewem, termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT nie później niż do 30.12.2022 r. 

III. Kryteria oceny: 

1. cena oferty brutto – 100%  

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. 116 ust. 1 
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 
1933); 

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 
punkty 1), 2) i 4) ustawy Pzp;  

3) nie podlegających 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). 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczącą wszystkich lokalizacji.  
3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO i projektowanych postanowień 
umownych (zał. nr 2); 

2) oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi Formularz oferty (zał. nr 1); 
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; 

6) wraz z Formularzem Oferty należy złożyć oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji 
na Ukrainę (zał. nr 3) - składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

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

5. Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić 
wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału. 

6. Ofertę złożyć należy do dnia 2 grudnia 2022 r. do godz. 12.00. Ofertę wraz z załącznikami prosimy 
przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowieniauswaw@stat.gov.pl. Oferty złożone po terminie 
nie będą brane pod uwagę. 

V. Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postepowania 
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 

Rodzaj źródła światła Świetlówka LED T8 

Wysokość  600 +/- 10 mm 

Szerokość  610 

Głębokość  70 +/- 20 mm 
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przesłanki unieważnienia postępowania.  

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pomocą poczty 
elektronicznej na adres email: zamowieniauswaw@stat.gov.pl. 

 

wz. Dyrektora Urzędu 
Z-ca Dyrektora 

Krzysztof Kowalski 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty  
2. Projektowane postanowienia umowne. 
3. Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji. 
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