„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Umowa realizowana jest w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2019 rok”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
KM-II.RW-D-III.ZP.D.272.62.2019.AS
Województwa Mazowieckiego
http://www.mazovia.pl,
e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na wykonanie i dostawę artykułów sportowych i materiałów promocyjnych z logo
Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.),
zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Nr
paragrafu
paragraf 1
paragraf 2
paragraf 3
paragraf 4
paragraf 5
paragraf 6
paragraf 7
paragraf 8
paragraf 9
paragraf 10
paragraf 11
paragraf 12
paragraf 13
paragraf 14
paragraf 15
paragraf 16
paragraf 17

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Tryb udzielenia zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
Wymagania dotyczące wadium
Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowywania ofert
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
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paragraf 18
paragraf 19
paragraf 20
paragraf 21
paragraf 22
paragraf 23
paragraf 24
paragraf 25
paragraf 26
paragraf 27

paragraf 28
paragraf 29
paragraf 30
paragraf 31
paragraf 32
Nr
załącznika
1
2A
2B
3A
3B
4
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 RODO
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną
Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób
na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją zamówienia
obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością
lub zatrudnieniem
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a p.z.p.
Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę
Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy podwykonawców
Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom
Nazwa załącznika
Formularz oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę artykułów sportowych z logo
Mazowsza – dla część I – IV zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych
z logo z przeznaczeniem na informację i promocję Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich –
dla części V zamówienia
Wzór ogólnych warunków umowy na dostawę artykułów sportowych z logo Mazowsza dla część I – IV zamówienia
Wzór ogólnych warunków umowy na dostawę materiałów promocyjnych z logo z
przeznaczeniem na informację i promocję Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - dla części
V zamówienia
Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania

Paragraf 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Województwo Mazowieckie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
http://www.mazovia.pl, e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl
Paragraf 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 p.z.p.
Paragraf 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów sportowych z logo Mazowsza: kubek
termiczny - 150 szt., saszetka na biodro - 100 szt., plecak sportowy - 200 szt., torba sportowa 200
szt., wodoodporna wiatrówka z system „in bag” - 60 szt., opaska na nadgarstek - 100 szt., daszek
z regulowanym paskiem - 150 szt., czapka z daszkiem - 150 szt., kapelusz przeciwsłoneczny/plażowy
- 100 szt. oraz wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich: kolorowanka - 500 szt., plecak – 500 szt., torba wodoodporna – 250 szt., kosmetyczka –
250 szt., saszetka – 250 szt., smycz – 500 szt.
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2. Symbole CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe, 18931100-5 Plecaki, 18932000-1 Torby sportowe,
18213000-5 Wiatrówki, 22815000-6 Notatniki, 18930000-7 Worki i torby, 18443340-1 Czapeczki,
18443300-9 Nakrycia głowy, 18929000-7 Kosmetyczki.
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowią załączniki nr 2A (dla części I – IV
zamówienia) i 2B (dla części V zamówienia) do specyfikacji.
Paragraf 4. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminach
określonych w paragrafie 15 ust. 3 specyfikacji.
2. Termin wykonania zamówienia:
1) część I – IV: 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
2) część V: od dnia podpisania umowy do dnia 5 września 2019 r.
Paragraf 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz ust. 5 p.z.p.
3. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1
pkt 12 -23 oraz ust. 5 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują
całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Paragraf 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne ze wzorem
określonym w załączniku nr 4 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących
wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw
wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza
w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje w jakiej części zamierza
powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które
są mu znane.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa
w ust. 5 pkt 1.
5. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 p.z.p.
Wykonawca składa:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 5 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących
wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentów lub oświadczeń jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń.
12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji, sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Paragraf 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są (pn. – pt. w godz. 8:00 - 16:00):
Krzysztof Strachota-Osiński tel.: 22 59 79 041
Anna Siennicka tel.: 22 59 79 042
faks: 22 59 79 043.
Paragraf 8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
Paragraf 9. Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Paragraf 10. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Paragraf 11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, opisanych w paragrafie
19 specyfikacji.
3. Cena musi być podana w złotych polskich, całkowita cena brutto z VAT musi być podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na papierze przy użyciu techniki pisarskiej
pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).
6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach,
muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
8. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
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10. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
11. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie 6 ust. 1 (oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem
określonym w załączniku nr 4 do specyfikacji) oraz ust. 5 pkt 2 (oświadczenie Wykonawcy dot.
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej) specyfikacji, składane są w oryginale.
12. Dokumenty lub oświadczenia inne niż wymienione w ust. 11, składane na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń,
które każdego z nich dotyczą.
14. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty
dokumentów.
15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób
niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w
odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć pisemne UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnicy
przedsiębiorstwa.
16. Do oferty należy dołączyć próbki (wzory) następujących przedmiotów:
1) część I zamówienia: kubek termiczny, odpowiadający kubkowi opisanemu w pozycji 1 dla części
I zamówienia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2A
do specyfikacji;
2) część II zamówienia: saszetka na biodro, plecak sportowy, torba sportowa - odpowiadające
przedmiotom opisanym w pozycji 1, 2 i 3 dla części II zamówienia Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2A do specyfikacji;
3) część III zamówienia: wodoodporna wiatrówka z system „in bag” - odpowiadająca wiatrówce
opisanej w pozycji 1 dla części III zamówienia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 2A do specyfikacji;
4) część IV zamówienia: czapka z daszkiem - odpowiadająca czapce opisanej w pozycji 3 dla
części IV zamówienia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik
nr 2A do specyfikacji;
5) część V zamówienia: plecak, kosmetyczka, smycz - odpowiadające przedmiotom opisanym
w pozycji 2, 4 i 6 dla części V zamówienia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 2B do specyfikacji.
UWAGA: Wymienione powyżej próbki stanowić będą podstawę do oceny w kryterium „walory
jakościowe i estetyczne” i stanowią treść oferty (nie podlegają uzupełnieniu). Zamawiający wymaga,
aby przedłożone próbki (wzory) odpowiadały opisom zawartym w Szczegółowych opisach przedmiotu
zamówienia (załączniki nr 2A i 2B do specyfikacji), a także opatrzone były opisem, zawierającym
informacje niezbędne do oceny danej próbki zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego
podkryteriami (m. in. rodzaj użytego materiału, świadectwo/certyfikat/deklarację spełniania wymagań
zdrowotnych przez wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością, skład materiału i jego gramatura,
wymiary). Zamawiający wymaga aby dostarczane próbki oznaczone były przykładowym logo
(Zamawiający nie wymaga żeby to był logotyp wskazany w opisach przedmiotu zamówienia).
Dołączone do oferty próbki stanowić będą punkt odniesienia przy ocenie jakości przedmiotu
zamówienia, który zostanie dostarczony przez wybranego Wykonawcę podczas realizacji umowy.
Zgodnie z art. 97 ust. 2 p.z.p. zamawiający na podstawie otrzymanego wniosku zwróci próbki
wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Próbki dołączone do oferty
wybranej jako najkorzystniejsza będą przechowywane przez zamawiającego przez okres 4 lat
i stanowić będą materiał porównawczy w stosunku do dostarczanych wyrobów w ramach realizacji
umowy.
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymienionych powyżej próbek, bądź ich opisów, lub nie
dołączy choćby jednej wymaganej przez Zamawiającego próbki i opisu oraz próbki nie będą zgodne
z opisem określonym w Szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, jego oferta będzie
podlegała odrzuceniu jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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17. Wykonawca, składający ofertę na I część zamówienia, wypełnia formularz oferty w części
odpowiadającej I części zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji, oświadczając,
że oferowany przez niego kubek termiczny posiada stosowne świadectwo/certyfikat/deklarację
spełniania wymagań zdrowotnych przez wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością
wystawiony przez Państwowy Inspektorat Sanitarny lub inne laboratorium. W celu weryfikacji
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiający będzie wymagał, aby przed podpisaniem
umowy na I część zamówienia, Wykonawca dostarczył ww. dokumenty.
18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
20. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu
(może być pieczęć) i zaadresowane:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę artykułów
sportowych i materiałów promocyjnych z logo
Nr sprawy: KM-II.RW-D-III.ZP.D.272.62.2019.AS
część nr ……………..
21. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie
w Kancelarii Ogólnej Urzędu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się
do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert
z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
Paragraf 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2019 r. godzina 09:30.
3. Terminem otwarcia ofert jest dzień 26 lipca 2019 r. godzina 12:30.
4. Miejscem otwarcia ofert jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Wydział Zamówień Publicznych, pokój 215, ul. Floriańska 10, Warszawa.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej
dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź
wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY”
albo „WYCOFANIE OFERTY”.
Paragraf 13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w Szczegółowych opisach
przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 2A i 2B do specyfikacji, oraz wypełniając
załącznik nr 1 do specyfikacji - Formularz oferty dla części I - V zamówienia (Wykonawca wypełnia
formularz dla części zamówienia, na którą/e składa ofertę).
2. Całkowita cena brutto z VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
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1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 3.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia
7. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego pisemnie w ofercie, czy wybór jego
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Paragraf 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im
odpowiednio wagi procentowe dla części I - V zamówienia:
1) cena – 40 pkt;
2) walory jakościowe i estetyczne – 60 pkt.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą
punktów przyznanych w kryteriach określonych w ust. 1 dla poszczególnych części zamówienia.
3. W kryterium cena Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów
w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę odpowiednio dla części I – V
zamówienia otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów
według wzoru:

C = (Cmin : Cx) x 40
gdzie:
C
Cmin
Cx

=
=
=

liczba punktów za kryterium „cena”,
najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
cena oferty badanej

4. Kryterium walory jakościowe i estetyczne Zamawiający oceni na podstawie dołączonych
do oferty próbek (wzorów), zgodnie z paragrafem 11 ust. 16 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Przy ocenie brana będzie pod uwagę jakość materiału, wykonania, estetyka, sposób
wykończenia.
5. Punkty za kryterium walory jakościowe i estetyczne zostaną przyznane w skali punktowej
od 0 do 60 punktów. Ocenie podlegać będą następujące elementy dołączonych próbek
w poszczególnych grupach przedmiotów:
CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA
Kubek termiczny (wymagania: przykład znakowania do zastosowania na kubku):
1) jakość i trwałość użytych materiałów, w tym elementy wykończeniowe – do 15 punktów
(Zamawiający wymaga dołączenia opisu składu użytych materiałów),
2) szczelność kubka – 10 punktów,
3) długość utrzymywania ciepła (weryfikowana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
w Formularzu oferty oraz opisu dołączonego do próbki/wzoru) – do 10 punktów:
 do 4 godzin – 3 punkty,
 od 5 do 7 godzin – 5 punktów,
 od 8 do 10 godzin – 7 punktów,
 pow. 10 godzin – 10 punktów;
4) wygoda trzymania kubka (powłoka zewnętrzna) – 5 punktów,
5) jakość wykonania opakowania – do 5 punktów,
6) estetyka, ogólne wrażenie – do 5 punktów,
7) jakość i trwałość znakowania – do 10 punktów;
CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA
Saszetka na biodro (wymagania: przykład znakowania do zastosowania na saszetce):
1) jakość użytych materiałów - do 30 punktów (Zamawiający wymaga dołączenia opisu składu
użytych materiałów):
a) wytrzymałość saszetki - brak podatności na rozerwania – do 5 punktów,
b) trwałość zapięcia paska regulującego („ząbki”) – do 10 punktów,
c) jakość zamków błyskawicznych (łatwość zasuwania, ”brak zacinania się”– do 10 punktów,
d) jakość materiału użytego do wykonania tyłu saszetki – do 5 punktów,
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2) funkcjonalność saszetki (wygoda noszenia, krój, sposób wyprofilowania, dodatkowe zalety
saszetki np. wyjście na słuchawki, dodatkowe kieszonki) – do 15 punktów,
3) system odblaskowy (liczba odblasków i ich estetyka) – do 10 punktów,
4) jakość i trwałość nadruku – do 5 punktów;
Plecak sportowy (wymagania: przykład znakowania do zastosowania na plecaku):
1) jakość użytych materiałów – do 30 punktów (Zamawiający wymaga dołączenia opisu składu
użytych materiałów):
a) wytrzymałość plecaka - m.in. brak podatności na rozerwania, uszkodzenia mechaniczne –
do 10 punktów,
b) jakość zamków błyskawicznych (łatwość zasuwania,” brak zacinania się”– do 10 punktów,
c) jakość wykonania pleców i szelek plecaka (sposób wzmocnienia/usztywnienia, system
wentylacji) – do 10 punktów,
2) staranność wykonania (wykończenia, przeszycia) – do 5 punktów,
3) funkcjonalność plecaka (wygoda noszenia, sposób wyprofilowania, dodatkowe zalety plecaka
np. wyjście na słuchawki, dodatkowe kieszonki) – do 10 punktów,
4) system odblaskowy (liczba, wielkość odblasków i ich estetyka) – do 10 punktów,
5) jakość i trwałość nadruku – do 5 punktów;
Torba sportowa (wymagania: przykład nadruku do zastosowania na torbie):
1) jakość użytych materiałów – do 20 punktów (Zamawiający wymaga dołączenia opisu składu
użytych materiałów):
a) wytrzymałość torby - m.in. brak podatności na rozerwania, uszkodzenia mechaniczne –
do 10 punktów,
b) jakość zamków błyskawicznych (łatwość zasuwania,” brak zacinania się”– do 10 punktów,
2) staranność wykonania (wykończenia, przeszycia) – do 5 punktów,
3) funkcjonalność torby (wygoda noszenia, dodatkowe zalety torby np. dodatkowe kieszonki,
usztywnione dno – do 15 punktów,
4) system odblaskowy (liczba, wielkość odblasków i ich estetyka) – do 10 punktów;
CZEŚĆ III ZAMÓWIENIA
Wodoodporna wiatrówka (wymagania: przykład znakowania do zastosowania na wiatrówce):
1) jakość użytych materiałów (wytrzymałość, odporność kurtki) – do 15 punktów (Zamawiający
wymaga dołączenia opisu składu użytych materiałów),
2) staranność wykonania (wykończenia, przeszycia kaptura, rękawów i dołu kurtki, krój kurtki)
– do 15 punktów,
3) system „in bag” - sposób i łatwość złożenia kurtki do jednej kieszeni – do 5 punktów,
4) jakość zamków błyskawicznych w kieszeniach (łatwość zasuwania,” brak zacinania się”)
– do 10 punktów,
5) estetyka, ogólne wrażenie, zgodność ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
– do 10 punktów,
6) jakość i trwałość znakowania – do 5 punktów;
CZEŚĆ IV ZAMÓWIENIA
Czapka z daszkiem (wymagania: przykład znakowania do zastosowania na czapce):
1) jakość użytych materiałów – do 25 punktów (Zamawiający wymaga dołączenia opisu składu
użytych materiałów):
a) grubość bawełny, brak podatności na deformowanie się daszka czapki, trwałość
– do 15 punktów,
b) jakość regulowanego paska na rzep (trwałość rzepu przy zamykaniu i otwieraniu)
- do 10 punktów,
2) staranność wykonania (przeszycia, haft) – do 15 punktów,
3) estetyka, ogólne wrażenie, zgodność ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
– do 10 punktów,
4) jakość i trwałość znakowania – do 10 punktów;
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA
Plecak (wymagania: przykład znakowania do zastosowania na tasiemce, mocowanej trwale
do przedniej części plecaka):
1) funkcjonalność, rozmieszczenia kieszonek/przegródek – do 10 punktów,
2) jakość użytych materiałów, w tym elementów wykończeniowych (np. suwaki – łatwość zasuwania,
„brak zacinania się”) – do 10 punktów (Zamawiający wymaga dołączenia opisu składu użytych
materiałów),
3) jakość i trwałość znakowania produktu – do 10 punktów,
4) estetyka, ogólne wrażenie – do 30 punktów;
Kosmetyczka (wymagania: przykład znakowania do zastosowania na tasiemce, mocowanej trwale
do przedniej części kosmetyczki):
1) funkcjonalność, rozmieszczenia kieszonek/przegródek – do 10 punktów,
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2) jakość użytych materiałów, w tym elementów wykończeniowych (np. suwaki – łatwość
zasuwania, „brak zacinania się”) – do 10 punktów (Zamawiający wymaga dołączenia opisu
składu użytych materiałów),
3) jakość i trwałość znakowania produktu – do 10 punktów,
4) estetyka, ogólne wrażenie – do 30 punktów;
Smycz (wymagania: przykład znakowania naniesiony bezpośrednio na smyczy):
1) jakość użytych materiałów, w tym elementów wykończeniowych – do 10 punktów (Zamawiający
wymaga dołączenia opisu składu użytych materiałów),
2) jakość i trwałość znakowania produktu – do 20 punktów,
3) estetyka, ogólne wrażenie – do 30 punktów.
6. Finalną liczbę punktów w kryterium walory jakościowe i estetyczne stanowić będzie średnia
arytmetyczna z punktów przyznanych przez członków Komisji.
W przypadku, gdy weryfikacja zgodności przedstawionej próbki ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia będzie niemożliwa (np. próbka niekompletna, uszkodzona, brak
opisu), Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Przez pojęcia „oferta badana” oraz „złożonych ofert” Zamawiający rozumie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
Paragraf 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
lub
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie
to zostanie przesłane w inny sposób niż określone w pkt 1,
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 3, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania
w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
Paragraf 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Paragraf 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
Wzory ogólnych warunków umowy stanowią odpowiednio załączniki nr 3A dla części I – IV zamówienia
i 3B dla V części zamówienia.
Paragraf 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI
p.z.p.
Paragraf 19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
1. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:
1) część I: Wykonanie i dostawa artykułów sportowych z logo Mazowsza: kubek termiczny 150 szt.;
2) część II: Wykonanie i dostawa artykułów sportowych z logo Mazowsza: saszetka na biodro 100 szt., plecak sportowy - 200 szt., torba sportowa 200 szt.;
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3) część III: Wykonanie i dostawa artykułów sportowych z logo Mazowsza: wodoodporna wiatrówka
z system „in bag” - 60 szt.;
4) część IV: Wykonanie i dostawa artykułów sportowych z logo Mazowsza: opaska na nadgarstek 100 szt., daszek z regulowanym paskiem - 150 szt., czapka z daszkiem - 150 szt., kapelusz
przeciwsłoneczny/plażowy - 100 szt.;
5) część V: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo z przeznaczeniem na informację
i promocję Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: kolorowanka - 500 szt., plecak – 500 szt., torba
wodoodporna – 250 szt., kosmetyczka – 250 szt., saszetka – 250 szt., smycz – 500 szt.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Paragraf 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.
Paragraf 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Paragraf 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
3. Adres e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl.
4. Strona internetowa Zamawiającego: www.mazovia.pl.
Paragraf 23. Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mazovia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z p.z.p.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
z zastrzeżeniem, że wystąpienie z roszczeniem na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Paragraf 24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Paragraf 25. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91a ust. 1 p.z.p.
Paragraf 26. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania
oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.
Paragraf 27. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia
osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
Nie dotyczy.
Paragraf 28. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją
zamówienia obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane
z innowacyjnością lub zatrudnieniem
Zamawiający nie określił wymagań związanych z realizacją zamówienia obejmujących aspekty
gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.
Paragraf 29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a p.z.p.
Zamawiający określił w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do
specyfikacji, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Paragraf 30. Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę
Zamawiający podzielił zamówienia na 5 części - Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej
części.
Paragraf 31. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy podwykonawców
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularz oferty i oświadczenie,
stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 4 do specyfikacji) części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
2. Wykonawca będzie odpowiadał za działania podwykonawcy jak za własne.
3. W przypadku braku informacji o podwykonawcach Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie
zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu, o ile są mu
znani, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe firm podwykonawców i ich przedstawicieli
prawnych, zaangażowanych w wykonanie części przedmiotu Umowy.
Paragraf 32. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom
Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r.

__________________________________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

11

