Warszawa, dnia 18.02.2022

Znak sprawy:

6/DB/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

I. Przedmiot zamówienia publicznego
Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie
z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie obowiązkowych
przeglądów technicznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty podpisania umowy do 30 listopada 2024 r.
z zastrzeżeniem, że:
1. 2022 r. – przegląd w terminach do 25 maja i do 25 listopada,
2. 2023 r. – przegląd w terminach do 25 maja i do 25 listopada,
3. 2024 r. – przegląd w terminach do 25 maja i do 25 listopada.
II. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis
Przedmiotu Zamówienia OPZ.
III. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30 listopada 2024 r. z zastrzeżeniem, że:
a)

2022 r. przegląd w terminach do 25 maja i do 25 listopada,

b) 2023 r. przegląd w terminach do 25 maja i do 25 listopada,
c)

2024 r. przegląd w terminach do 25 maja i do 25 listopada.

IV. Klauzula społeczna
W ramach postanowień klauzuli Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy z poszanowaniem
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu spełnienia klauzuli, o której mowa powyżej, Wykonawca na 5 dni
przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
instrukcję bezpiecznego wykonywania robót, obejmującą pełny zakres wykonywanych prac, stanowiącą
podstawę szkolenia wszystkich osób, które będą wykonywały przedmiot umowy.
V. Termin i warunki płatności:
1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie uiszczał opłatę wielokrotnie, za każdy wykonany
przegląd techniczny, przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionych
i dostarczonych przez Wykonawcę fakturach VAT, w ciągu 14 dni od momentu przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT, każdorazowo na podstawie podpisanego z wynikiem pozytywnym
Protokołu odbioru.
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać fakturę VAT w terminie do 14 dni od daty zakończenia miesiąca
kalendarzowego.
3) Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w pkt 1, uważa się złożenie w tym
terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
4) 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 publicznostr. 1 / 4

prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 oraz z 2019 r. poz. 2020), Zamawiający umożliwi Wykonawcom przesyłanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, faktur korygujących i not księgowych za pośrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone pod
adresami:
1) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF),
2) https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker PEFexpert) – obsługujący Zamawiającego,
3) https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite).
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).
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, z późn. zm.) 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 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) 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.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia bądź dysponują osobami,
które posiadają stosowne uprawnienia:
Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, przeprowadzają osoby
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego przewodów
kominowych, o której mowa w Ustawie Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1.

Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów
dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów
kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz
kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń
mechanicznych.

Oświadczenie o posiadaniu wyżej wymienionych uprawnień stanowi część Formularza Ofertowego FO i jest
koniecznym warunkiem udziału w postępowaniu. Po wybraniu przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej,
kopia uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia będzie wymagana do podpisania z wybranym Wykonawcą
umowy i stanowić będzie załącznik do umowy.
VII. Kryteria oceny oferty
100% – Cena
Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wszelkie wymogi formalne oraz otrzyma najwyższą ilość punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
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𝐶=

𝐶𝑚𝑖𝑛
× 100
𝐶𝑏

Gdzie:
C
– Ilość punktów dla badanej oferty,
Cmin – najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena brutto oferty badanej.
Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością umożliwiającą
wybór najkorzystniejszej oferty.
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 może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych trzykrotnie.
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) Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) 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;
3) W przypadku trzykrotnego złożenia przez Wykonawców tak samo ocenionych w rankingu ofert dodatkowych;
4) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy;
5) Realizacja zamówienia publicznego stała się niezasadna z uwagi na przepisy ustawy o finansach publicznych,
z zastrzeżeniem, że postępowanie to nie może zostać wznowione ponownie w danym roku budżetowym;
6) Na wniosek dyrektora komórki wnioskującej, jeżeli udzielenie zamówienia stało się niezasadne przed
podpisaniem umowy.
W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał
podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
VIII. 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), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Załączniku RODO do niniejszego Zapytania ofertowego.
IX. Miejsce i termin złożenia oferty
- Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego FO, który stanowi Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
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- Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
- Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w OPZ.
- Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.
- Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia.
- Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
m.czekajski@stat.gov.pl
- Oferta powinna być podpisana własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub opatrzona podpisem kwalifikowalnym lub uwierzytelniona za pomocą profilu zaufanego.
w terminie do dnia 25 lutego 2022, piątek, do godziny 12:00, wpisując w tytule:
„Zapytanie ofertowe nr 6/DB/2022”.
Uwaga: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 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 (40 MB).
X. Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego są upoważnieni:
Michał Czekajski, email:
Ilona Kozos, email:
Olga Czerska, email:

m.czekajski@stat.gov.pl
i.kozos@stat.gov.pl
o.czerska@stat.gov.pl

Sporządził:

Zatwierdził:

Michał Czekajski
Operator UPD
Wydział Zamówień Publicznych

Józef Duchniewicz
Zastępca Departamentu
Administracyjno-Budżetowego

(podpis pracownika merytorycznego)

(pieczątka i podpis dyrektora komórki organizacyjnej wnioskującej)
Signed by /
Podpisano przez:
Józef Duchniewicz
Główny Urząd
Statystyczny
Date / Data:
2022-02-18 09:26

str. 4 / 4

