
Nr sprawy: BZP-ZZP-2374-2-138-BAF-4.8-UM/2018

Osoba prowadząca: Urszula Michalska
Nr tel.: +48 22 601-46-74
E-maiI: urszula.michalska@mswia.gov.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

1. Podstawowe informacje o zamówieniu.
a) Przedmiot zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż metalowych regałów archiwalnych 

jezdnych (korbowych) i stacjonarnych w 4 pomieszczeniach budynku MSWiA 
przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie”

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy,
c) termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia zawarcia Umowy,
d) miejsce realizacji zamówienia: ul. Domaniewska 36/38 w Warszawie,
e) warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,
f) podstawę wystawienia faktury, będzie podpisany, bez zastrzeżeń, protokół odbioru,
g) za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty 

należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty.

1/ Ofertę należy złożyć zgodnie z Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2/ Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy i przekazać Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu 
(kopercie), które należy opisać według poniższego wzoru:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Biuro Zamówień Publicznych, Zespół Zamówień Podprogowych 

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38,
OFERTA

„Zakup, dostawa i montaż metalowych regałów archiwalnych jezdnych (korbowych) 
i stacjonarnych w 4 pomieszczeniach budynku MSWiA 

przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie”
Postępowanie nr

BZP-ZZP-2374-2-138-BAF-4.8-UM/2018 
Termin składania ofert upływa w dniu 07.01.2019 r. do godz. 14:00 

NIE OTWIERAĆ PRZED WW. TERMINEM

W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej niezależnie 
od oznakowania wskazanego wyżej, na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu 
zewnętrznym Poczty/firmy przewozowej powinna znajdować się - obok wskazania adresata - co 
najmniej informacja, że w przesyłce znajduje się oferta z podaniem numeru postępowania, dnia 
oraz do której godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do dnia 07.01.2019 r. 
do godz. 14:00).

3/ W przypadku składania ofert bezpośrednio do zamawiającego należy dostarczyć je 
w opakowaniu opisanym jak w pkt 2 -
przy ul. Domaniewskiej 36/38, 02-672 Warszawa.

do Kancelarii Ogólnej zlokalizowanej
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Kancelaria Ogólna jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15.

4/ Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty

5/ W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

1/ Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 (dwóch) dostaw (umów) regałów z napędem ręcznym-korbowym. 
o wartości min. 100 tys. zł każda.

2/ W celu potwierdzenie spełniania w/w warunku, wykonawca dołączy wykaz, zgodnie 
z załącznikiem nr 3.

4. Kryteria wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki 
udziału w postępowaniu:
1/ Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę: 
cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia - max. 85 pkt..

Cena najtańszej oferty
x 85 pkt.• Cena (C) =

Cena badanej oferty

• Okres gwarancji (G) - max. 15 pkt.; 

Powyższe kryterium zawiera:

PunktacjaOkres gwarancji
36 miesięcy 0 pkt (wymagane minimum)
48 miesięcy 7 pkt
72 miesięcy i więcej 15 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 
uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów tj.:

Ebad = C + G
Gdzie:
Ebad - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ..Cena",
G - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ..Okres gwarancji"

2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści oferty lub odrzucenie oferty 
niespełniającej wymogów Zamawiającego.

5. Inne:
1/ W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia prosimy kierować je pod adresem: 

bzp.zzp@mswia.gov.pl

2/ Zamawiający wymaga zawarcia umowy o treści stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia 
do składania ofert.

3/ Do podpisania umowy z wybranym/i Wykonawcą, Zamawiający będzie żądał aktualnego 
odpisu z właściwego rejestru lub Krajowego Rejestru Sądowego albo z centralnej ewidencji
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informacji o działalności gospodarczej wykonawcy oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy 
(jeśli nie będzie ono wynikało z przedstawionych dokumentów). Informacja o terminie 
i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub e-mailowo wybranemu 
Wykonawcy.

4/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.

W związku z art. 701 § 3 ustawy Kodeks cywilny, zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn oraz na podstawie art. 70' § 1 i 2 Kodeksu 
cywilnego do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługuje 
wykonawcy roszczenie przeciwko zamawiającemu.

^ DYREKTOR 
Bh.tffZamóv*fteń Publicznych lISWiA
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(podpis Kierownika komórki 'prte/xrÓn-ćiti:qjqĄj rozeznanie rynku)

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy
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