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Warszawa, dnia: 19 maja 2020 r. 
 
 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia 
oferty na: 

I. Przedmiot zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia publicznego): 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących 
promocji Projektu WROTA STATYSTYKI realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-
administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować, 
wykonać i dostarczyć do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208  
w (00-925) Warszawie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego niżej wymienione materiały 
służące promocji Projektu, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
1. Słownik pojęć 

Skrót/Pojęcie Opis 

materiały służące 
promocji Projektu 

tablica informacyjna, ulotki informacyjno-promocyjne, naklejki 
i plakaty 

FE Fundusze Europejskie 
RP Rzeczpospolita Polska 
UE Unia Europejska 

dzień roboczy 

za dzień roboczy uznaje się dni pracy Zamawiającego, tj. od 
poniedziałku do piątku (8:15 -16:15) z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy, lub dni wolnych od pracy ustalonych dla 
Zamawiającego przez organ nadrzędny 

dzień dni kalendarzowe 
Projekt Projekt „Wrota Statystyki” 

 

2. Zakres zamówienia 

W zakres zamówienia wchodzi: 

1) opracowanie projektu,  wykonanie,  dostawa i montaż tablicy informacyjnej, 

2) opracowanie projektu, wykonanie i dostawa plakatów, 

3) opracowanie projektu,  wykonanie i dostawa ulotek informacyjno – promocyjnych, 

4) opracowanie projektu, wykonanie i dostawa naklejek służących do oznakowania 

dokumentacji i miejsc jej przechowywania. 

 

Znak sprawy: 32/ST/POPC/2020 
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3. Opis przedmiotu zamówienia  
1) opracowanie projektu,  wykonanie,  dostawa i montaż tablicy informacyjnej: 

TABLICA INFORMACYJNA 
Wymiar 80 cm wysokość x 120 cm szerokość, o grubości nie mniejszej niż 0,6 cm i nie 

większej niż 0,8 cm (+/- 0,1 cm) 
Materiał 
wykonania pleksi w kolorze białym (tło) 

Zadruk pełnokolorowy wykonany techniką solwentową lub równoważną i zabezpieczony 
laminatem; za równoważną Zamawiający rozumie technikę pozwalającą na 
uzyskanie jakości i trwałości druku o parametrach nie gorszych niż uzyskane 
techniką solwentową 

Język język polski 
Ilość sztuk 1 szt. 
Montaż wewnątrz budynku GUS w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na ścianie 

w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i stabilność; Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do akceptacji sposobu montażu. 

Specyfikacja 
ogólna 

nadruk kolorowy na całej powierzchni zawierający następujące znaki i tekst: nazwę 
beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logotypów - znak FE, barwy RP, 
znak UE, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl; projekt graficzny zostanie 
przygotowany przez Wykonawcę na bazie materiałów przekazanych przez 
Zamawiającego; wykonanie zgodnie z projektem zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

 
2) opracowanie projektu,  wykonanie i dostawa plakatów: 

PLAKAT 1 
Wymiary wysokość 70,0 cm x szerokość 50,0 cm (+/- 3,0 cm) 
Zadruk jednostronny, pełnokolorowy 
Gramatura i rodzaj 
papieru 

papier kredowy powlekany matowy o gramaturze nie mniejszej niż 135g/m² i nie 
większej niż 170 g/m2 

Język język polski 
Ilość sztuk 50 szt.  
Pakowanie po 10 szt. spakowane w opakowanie typu tuba + opis zawartości opakowania 

(rodzaj „Plakat –Wrota statystyki i ilość materiałów), tuby wyposażone w uchwyt 
ułatwiający przenoszenie. 

Specyfikacja 
ogólna 

nadruk kolorowy na całej powierzchni plakatu zawierający następujące znaki 
i tekst: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii 
Europejskiej w projekt, zestaw logotypów - znak FE, barwy RP, znak UE; adres 
portalu www.mapadotacji.gov.pl, projekt graficzny zostanie przygotowany przez 
Wykonawcę na bazie materiałów przekazanych przez Zamawiającego; wykonanie 
zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

PLAKAT 2 

Wymiary wysokość 100,0 cm x szerokość 70,0 cm (+/- 3,0 cm) 
Zadruk jednostronny, pełnokolorowy 
Gramatura i rodzaj 
papieru 

papier kredowy powlekany matowy nie mniejszej niż 135g/m² i nie większej niż 
170 g/m2; dodatkowo z tyłu lub na górnym boku haczyki umożliwiające 
powieszenie plakatu 

Język język polski 
Ilość sztuk 10 szt. 
Pakowanie każdy plakat osobno w folię ochronną 
Specyfikacja 
ogólna 

nadruk kolorowy na całej powierzchni plakatu zawierający następujące znaki 
i tekst: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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PLAKAT 2 

Europejskiej w projekt, zestaw logotypów - znak FE, barwy RP, znak UE; adres 
portalu www.mapadotacji.gov.pl, projekt graficzny zostanie przygotowany przez 
Wykonawcę na bazie materiałów przekazanych przez Zamawiającego; wykonanie 
zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

3) opracowanie projektu,  wykonanie i dostawa ulotek informacyjno-promocyjnych: 

ULOTKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA 
Wymiar format A5, wymiary 148 mm x210mm (+/- 5mm) 
Zadruk dwustronny, pełnokolorowy 
Gramatura i rodzaj 
papieru 

powlekany, matowy papier o gramaturze nie mniejszej niż 135g/m² i nie 
większej niż 150 g/m2 

Język język polski 
Ilość sztuk 100 szt.  
Pakowanie opakowanie po 10 szt. + opis zawartości opakowania (rodzaj i ilość materiałów) 
Specyfikacja 
ogólna 

nadruk kolorowy na całej powierzchni ulotki zawierający następujące znaki 
i tekst: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii 
Europejskiej w projekt, zestaw logotypów - znak FE, barwy RP, znak UE, adres 
portalu www.mapadotacji.gov.pl; projekt graficzny zostanie przygotowany przez 
Wykonawcę na bazie materiałów przekazanych przez Zamawiającego; 
wykonanie zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 
4) opracowanie projektu, wykonanie i dostawa naklejek służących do oznakowania 

dokumentacji i miejsc jej przechowywania: 

NAKLEJKA 1 – OZNAKOWANIE GRZBIETU SEGREGATORA 
Wymiar wymiary 100 mm x 40 mm (+/- 3 mm) 
Zadruk jednostronny, pełnokolorowy, na papierze samoprzylepnym 
Gramatura i rodzaj 
papieru 

powlekany, papier błysk o gramaturze nie mniejszej niż 90g/m² i nie większej 
niż 100 g/m2 

Język język polski 
Ilość sztuk 500 szt. 
Pakowanie opakowanie po 100 szt. + opis zawartości opakowania 
Specyfikacja 
ogólna 

nadruk kolorowy na całej powierzchni naklejki zawierający następujące znaki 
i tekst: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, zestaw logotypów – znak FE, barwy 
RP, znak UE; projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę na bazie 
materiałów przekazanych przez Zamawiającego; wykonanie zgodnie z projektem 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

NAKLEJKA 2 – OZNAKOWANIE OKŁADKI SEGREGATORA 
Wymiar wymiary 150 mm x 150 mm (+/- 3 mm) 
Zadruk jednostronny, pełnokolorowy, na papierze samoprzylepnym 
Gramatura i rodzaj 
papieru 

powlekany, papier błysk o gramaturze nie mniejszej niż 90g/m² i nie większej 
niż 100 g/m2 

Język język polski 
Ilość sztuk 500 szt. 
Pakowanie opakowanie po 100 szt. + opis zawartości opakowania 
Specyfikacja 
ogólna 

nadruk kolorowy na całej powierzchni naklejki zawierający następujące znaki 
i tekst: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, zestaw logotypów - znak FE, barwy 
RP, znak UE; projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę na bazie 
materiałów przekazanych przez Zamawiającego; wykonanie zgodnie z projektem 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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NAKLEJKA 3 – OZNAKOWANIE DRZWI 

Wymiar wymiary 207 mm x 148 mm (+/- 3 mm) 
Zadruk jednostronny, pełnokolorowy, na papierze samoprzylepnym 
Gramatura i rodzaj 
papieru 

powlekany, papier błysk o gramaturze nie mniejszej niż 90g/m² i nie większej 
niż 100 g/m2 

Język język polski 
Ilość sztuk 30 szt. + opis zawartości opakowania 
Pakowanie opakowanie po 10 szt. 
Specyfikacja 
ogólna 

nadruk kolorowy na całej powierzchni naklejki zawierający następujące znaki 
i tekst: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, zestaw logotypów – znak FE, barwy 
RP, znak UE; treść nadruku zgodna z projektem zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

 
4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, 

o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne. 

 
5. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.  

W ramach promocji Projektu WROTA STATYSTYKI realizowanego w ramach II Osi priorytetowej 
POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność 
informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 
2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych 
i zasobów nauki”. 

 
II. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

 
1. Termin wykonania zamówienia publicznego 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż  
6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Wynagrodzenie i termin płatności: 
 

1) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo w terminie do 
21 (dwudziestu jeden) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo dostarczonej 
i wystawionej faktury VAT z dołączonym i zatwierdzonym bez zastrzeżeń Protokołem 
Odbioru. 

2) Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym m.in.: 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, jak również: 
koszty transportu, rozładunku, koszty świadczenia gwarancji. 

3) Zamawiający informuje, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191, z późn. zm.), umożliwi 
Wykonawcom przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, faktur korygujących 
i not księgowych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 
 
Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone pod adresami: 

a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF), 
b) https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker PEFexpert – obsługujący 

Zamawiającego, 
c) https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite). 
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Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza przesyłania za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania innych dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (zlecenia dostawy/zamówienia, awizo dostawy, 
potwierdzenia odbioru). 
 

4) Mechanizm podzielonej płatności „tzw. split payment” 
 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w Ofercie oświadczenia, że numer rachunku 

rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie 
rachunkiem*/nie będzie rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 i z 2020 r. poz. 284, 
288, 321) prowadzony jest rachunek VAT.   

2. Wykonawca oświadczy również, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany  
w fakturze, będzie taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista). 

3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 
2, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 i z 2020 r. poz. 284, 288, 321) prowadzony 
jest rachunek VAT to: 
a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 
się za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie. 

b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem 
VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 
opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 
 

3. Warunki gwarancji: 
1) Wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia podlegać będzie bezpłatnej gwarancji 

przez okres 12 miesięcy od daty podpisania z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem dostarczonej i zamontowanej w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia tablicy informacyjnej wraz ze stelażem, na którą wykonawca 
zobowiązany będzie udzielić 36 miesięcznej gwarancji. 

2) W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu zamówienia  
w przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym okaże się, że przedmiot zamówienia wykonany 
został wadliwie lub niezgodnie z umową. 

3) Zgłoszenia wad przedmiotu zamówienia, przekazywane będą wykonawcy, telefonicznie lub 
drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez wykonawcę. 

4) Za przyjęcie przez wykonawcę zgłoszenia wady przedmiotu zamówienia uznany będzie 
fakt jego wysłania przez Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez wykonawcę. 

5) Wymiana, o której mowa w pkt. 2, nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

6) Zamawiający wyłącza odpowiedzialność wykonawcy za uszkodzenia mechaniczne 
przedmiotu zamówienia, które powstały z winy Zamawiającego bądź osób, którym 
Zamawiający powierzy go do używania. 

7) Postanowienia gwarancyjne nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
8) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w pkt. 1.  
9) Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów. 
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4. Klauzula środowiskowa: 

Celem zminimalizowania negatywnego wpływu realizacji przedmiotu zamówienia na środowisko 
naturalne wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 9:00-13:00 w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

5. Inne warunki realizacji zamówienia publicznego: 
1. Wszystkie dostarczone przez wykonawcę materiały służące promocji Projektu będą fabrycznie 

nowe, wolne od wad fizycznych, wykonane z należytą starannością, zgodnie z ustalonymi 
standardami oraz zgodnie z wymaganiami i w ilościach określonych w pkt. I Zapytania 
ofertowego. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby GUS na koszt 
własny oraz odpowiedzialny będzie za rozładunek i przeniesienie dostarczonego przedmiotu 
zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia uprawnionego przedstawiciela 
Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o gotowości do dostarczenia 
przedmiotu zamówienia nie później niż 2 dni robocze przed datą planowanej dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z aktualnymi wytycznymi dla beneficjentów 
zamieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji w odniesieniu do logotypów i obowiązkowych treści 
zamieszczanych na materiałach promocyjnych wymienionych i dostępnych na stronie 
internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja. 

5. Projekty materiałów służących promocji Projektu powinny współgrać z identyfikacją wizualną 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zawartą w Księdze Identyfikacji Wizualnej GUS.  Wyciąg 
z Księgi Identyfikacji Wizualnej GUS stanowią załącznik nr 4, 5, 6, 7, oraz być zgodne 
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji stanowiącym załącznik nr 8 do zamówienia. 

6. Projekty tablicy, plakatów, naklejek informacyjno-promocyjnych powinny, przez zawarte w nich 
elementy graficzne, być zgodne z wymogami Funduszy Europejskich i z ich identyfikacją 
graficzną. Projekty ulotek powinny swoimi elementami graficznymi obrazować: statystykę, 
bezpieczeństwo informacji, zbieranie i przetwarzanie danych.   

7. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy przekaże 
wykonawcy wsad merytoryczny do ulotki informacyjno-promocyjnej oraz logotypy niezbędne do 
wykonania materiałów służących promocji Projektu.  

8. W terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia wsadu merytorycznego, wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu trzy propozycje projektów graficznych materiałów służących 
promocji Projektu z docelowym rozmieszczeniem logotypów i treści, zgodnie z wymaganiami 
i wskazówkami Zamawiającego. 

9. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przez wykonawcę projektów 
graficznych materiałów służących promocji Projektu wymienionych w pkt. I Zapytania 
ofertowego, poinformuje wykonawcę drogą elektroniczną o akceptacji jednej  
z przedstawionych propozycji dla każdego z materiałów służących promocji Projektu lub braku 
akceptacji i konieczności wprowadzenia zmian. 

10. Wszystkie uwagi do projektów materiałów służących promocji Projektu zgłoszone przez 
Zamawiającego zostaną wprowadzone przez wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania.  

11. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia powtórnego dostarczenia przez wykonawcę 
poprawionych projektów graficznych materiałów służących promocji Projektu, poinformuje 
wykonawcę na piśmie lub drogą elektroniczną o ich akceptacji lub konieczności wprowadzenia 
zmian. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo trzykrotnego poprawiania projektu w każdym projekcie 
graficznym materiału służącego promocji Projektu. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
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13. W przypadku braku akceptacji projektów graficznych materiałów służących promocji Projektu po 
zgłoszeniu uwag, o którym mowa w pkt. 12, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 
odstąpienia od Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektów 
graficznych materiałów służących promocji Projektu na Zamawiającego. 

15. Po formalnej akceptacji przez Zamawiającego wybranych projektów graficznych materiałów 
służących promocji Projektu  Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia, tj.: 
1) przygotuje materiały służące promocji Projektu do wydruku, 
2) wydrukuje materiały służące promocji Projektu w pełnym kolorze i dostarczy do siedziby 

Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane, 
3) wykona wersję elektroniczną materiałów służących promocji Projektu w formacie plików 

.pdf, .eps oraz .ai - do publikacji na stronie internetowej i późniejszego wykorzystania  
w obu wersjach przestrzeni barw (CMYK i RGB) i przekaże Zamawiającemu bez dodatkowych 
kosztów na nośniku danych (CD lub USB), w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc 
od dnia dostarczenia do Zamawiającego materiałów służących promocji Projektu. 
Ostateczne projekty graficzne wykorzystywane przy produkcji materiałów służących 
promocji Projektu przechodzą, bez dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy, na 
własność Zamawiającego. 

16. Wykonane w ramach przedmiotu zamówienia materiały służące promocji Projektu zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt do siedziby Zamawiającego w godz. 9.00 – 13.00,  
w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu ich dostawy  
z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni personel do wniesienia materiałów służących promocji Projektu do 
budynku GUS.  

17. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych zgodnie ze specyfikacją 
wskazaną w pkt. I Zapytania ofertowego. Na każdym opakowaniu zbiorczym wykonawca oznaczy 
rodzaj materiału oraz liczbę sztuk w opakowaniu. 

18. Warunkiem odbioru wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia materiałów służących 
promocji Projektu jest ich sprawdzenie przez Zamawiającego pod względem: 
1) trwałości, tj. czy: nadruki na materiałach służących promocji Projektu są trwałe; 
2) estetyki, tj. jak pod względem estetycznym materiały służące promocji Projektu zostały 

wykonane, np.: 
a) graficzne elementy materiałów służących promocji Projektu nie są starte, rozmazane, 

nie zmieniły kolorów podczas pocierania dłonią,  
b) materiały służące promocji Projektu pod względem wyglądu nie odbiegają od przyjętych 

na rynku standardów a wszystkie ich elementy są względem siebie proporcjonalne, 
c) logotypy zamieszczone na materiałach służących promocji Projektu są trwałe, widoczne  

i odpowiednio wyeksponowane. 
19. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w całości jeżeli: 

1) termin dostawy nie był uprzednio uzgodniony z Zamawiającym; 
2) materiały promocyjne nie będą: fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, wykonane 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia; 
3) materiały promocyjne nie będą spełniały warunków odbioru przedmiotu zamówienia,  

o których mowa w punkcie 16 – 18; 
4) pracownicy wykonawcy odmówią rozładunku lub wniesienia dostarczonych materiałów 

promocyjnych do pomieszczeń GUS wskazanych przez Zamawiającego. 
20. W postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający  

i  wykonawcy przekazują pocztą, drogą elektroniczną lub osobiście. 
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III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego 
W związku z realizacją wymogów 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) (RODO),1 administrator informuje o zasadach oraz 
o przysługujących Pani/Panu  prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 
1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu 
Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. 

2. Inspektor ochrony danych 
Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan 
kontaktować: 
1) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, 
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl Do IOD należy kierować wyłącznie 

sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji 
Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych 
z udzielaniem zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020), dalej „ustawa 
Pzp”. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres: 
1) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 

97 ust. 1 ustawy Pzp, 
2) po okresie, o którym mowa w pkt 1), jeżeli jest to zasadne do 10 lat. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2) do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) przenoszenia danych osobowych; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
6) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie 
wykluczenie z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego. 

                                                             
1 Rozporządzenie 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, z późn. zm.). 

mailto:IODGUS@stat.gov.pl
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8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

 
W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, Główny Urząd Statystyczny 
informuje, że: 

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, będą 
traktowane przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania umowy 
oraz (przez okres 10 lat jeżeli jest to zasadne) po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu 
od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym 
przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu umowy, pod rygorem 
pociągnięcia Przyjmującego zamówienie do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 
udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy i nie ujawniania ich 
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Przyjmującego 
zamówienie, o których mowa w ust. 1 obejmuje: 
a) dane osobowe - chronione na podstawie 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 i innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, zwanego dalej „RODO”, 

b) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997), 

c) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), 

d) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym 
zakresie u Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których 
wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek 

formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

b) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje 
zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek 
formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

c) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, 
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, 

d) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności 
wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod 
rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich 
w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Przyjmującego 
zamówienie lub osoby, którymi Wykonawca się posługuje, informacji uzyskanych w czasie 
wykonywania przedmiotu umowy w sposób  naruszający jej postanowienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym 
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3, pozostającym w sprzeczności 
z postanowieniami umowy. 
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7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3, nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 
a) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia 

postanowień umowy, 
b) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu 
administracji państwowej, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany 
zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko 
i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 
obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3, a także podejmie wszelkie 
działania konieczne do  zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3, 
dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy przekazywać będą dane 
osobowe swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach 
realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych oraz podmiotem 
przetwarzającym. 

10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane 
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie. 

11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej lub 
elektronicznej dane osobowe zgodnie z umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
RODO. 

13. Wykonawca - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego 
- administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy następujące dane osobowe: imię 
i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy. 

14. Zamawiający - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę - 
administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy następujące dane osobowe: imię 
i nazwisko, adres, pesel, nr  telefonu i adres mailowy Wykonawcy. 

15. W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, 
Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
1) dysponują odpowiednim potencjałem oraz są zdolni do wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 
2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 

i doświadczenie, czyli wykażą, że należycie wykonali lub wykonują w ostatnich trzech latach 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu 
materiałów informacyjno-promocyjnych na kwotę, co najmniej 6 000,00 zł brutto (słownie: 
sześć tysięcy złotych 00/100). Przez zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie 
i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych zrealizowane jednorazowo lub 
sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowane obecnie z tym, że wartość już 
zrealizowanej części musi wynosić 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 

3) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z poniższym zakresem: 
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 



  

 str. 11 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające  
w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w ww. zakresie wykonawca złoży 
oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania 
ofertowego. 
Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, 
które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania wg stanu na dzień 
wszczęcia postępowania określony został w Załączniku nr 3 Zapytania ofertowego. Wykaz jest 
załączony w celu umożliwienia złożenia przez wykonawcę oświadczenia odnośnie podstawy 
do wykluczenia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do 
ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku niespełnienia 
warunków określonych w Zapytaniu ofertowym. 
 

V. Miejsce i termin złożenia oferty 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień polegających na 

powtórzeniu, podobnych do określonych w Zapytaniu ofertowym, dostaw. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
5. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy Formularz 
ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

2) Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy Oświadczenie o braku 
powiązań z Zamawiającym, przygotowane zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego.  

3) Dowody potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 
i doświadczenia, określające czy wskazane w oświadczeniu, zawartym w Formularzu 
ofertowym, zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu materiałów informacyjno-
promocyjnych zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi/dostawy/przedmiot zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów wykonawca dostarcza 
oświadczenie. 

6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. 
7. Cena oferty musi zawierać wszelkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa 

podatkowego.  
8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z opracowaniem, wykonaniem  

i dostarczeniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w tym koszty 
związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektów graficznych materiałów 
służących promocji Projektu, szczegółowo określonych w pkt. I Zapytania ofertowego. 
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9. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając wszystkie elementy 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

10. Całkowitą cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy podać cyframi i słownie. 
11. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
12. Ofertę należy złożyć  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wilk@stat.gov.pl, 

 
do dnia 27.05.2020 r. godz. 10:00, wpisując w tytule: 

„Zapytanie ofertowe nr 32/ST/POPC/2020”. 
 

Uwaga: Decydujące znaczenie dla oceny dochowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

Zamawiający informuje, że limit na wielkość przesyłki serwerów w Głównym Urzędzie Statystycznym 
wynosi 41 943 040 bajta. 
 

13. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
1) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym; 
2) złożona w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert. 

VI. Kryteria oceny oferty 

Kryterium cena - 100% . 
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru: 

C min 

C= ------------------- x 100 
Cb 

 
Gdzie: 
C – liczba punktów dla badanej oferty w kryterium cena, 
Cmin – najniższa cena wśród ofert nieodrzuconych, 
Cb – cena brutto oferty badanej. 

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy 
z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego. 
W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny/kosztu za realizację przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez 
Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  
W przypadku jeżeli cena całkowita oferty będzie niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub 
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawców 
o udzielenie wyjaśnień.  
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający 
odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia przedmiotowego zamówienia bez podawania przyczyn. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł 
zwiększyć  tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy; 

3) do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

mailto:k.wilk@stat.gov.pl
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VII. Warunki istotnych zmian umowy 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy w następujących 

przypadkach lub okolicznościach: 
1) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 

termin lub zakres realizacji przedmiotu umowy; 
2) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest 

korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy; 

3) gdy niezbędne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy z uwagi na decyzje podjęte 
przez organ nadzorujący Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą lub Pośredniczącą 
(Centrum Projektów Polska Cyfrowa), w tym w szczególności zmniejszenie finansowania 
działalności Zamawiającego; 

4) gdy niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej; 

5) wystąpienia Siły Wyższej; 
6) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia 

w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy określonego w pkt. 1) - 4); 
7) gdy zachodzi konieczność zastąpienia któregokolwiek wykonanego w ramach przedmiotu 

zamówienia materiału służącego promocji Projektu innym, pod warunkiem, że spełnia on 
wymagania określone przez Zamawiającego, a zmiana wynika: 
a) ze zmiany producenta, 
b) z faktu, że producent zakończył produkcję, 
c) z faktu, że skończyła się dostępność materiału służącego promocji Projektu 

zaoferowanego przez wykonawcę;  
Każdorazowe zastąpienie materiału służącego promocji Projektu jest możliwe wyłącznie za 
pisemną zgodą Zamawiającego; 

3. Strona wnosząca o zmianę Umowy zobowiązana jest do przekazania na piśmie warunków zmiany 
wraz z uzasadnieniem w terminie 2 dni roboczych od daty zaistnienia okoliczności lub na 5 dni 
roboczych od proponowanego terminu wprowadzenia zmiany. 

 
VIII. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

2. Składając ofertę, Wykonawca powinien zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. czynności wykonawca powinien dokonać, 
nie później niż w terminie składania ofert. W razie braku zastrzeżenia Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.: informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie.  
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IX. Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego upoważniona jest: Katarzyna Wilk, e-mail: 
k.wilk@stat.gov.pl 

 
 

 
Sporządził:                 Zatwierdził: 
 

Katarzyna Wilk        Małgorzata Sołtyszewska 
   Dyrektor Departamentu 
Administracyjno-Budżetowego 

……..…………………………….……………...........                 ……....…………………......……............………… 
(podpis pracownika merytorycznego)                                        (podpis i pieczątka Dyrektora  

komórki organizacyjnej procedującej) 

mailto:k.wilk@stat.gov.pl
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