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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Balicka
E-mail: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: agencja wykonawcza
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa papieru
Numer referencyjny: BYD.WOP.260.11.2019.AK
II.1.2) Główny kod CPV

30190000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę papieru do drukarek,
faksów i kserokopiarek na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz, ul. Hetmańska, POLSKA
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę papieru do drukarek,
faksów i kserokopiarek na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, tj.
— A4, do kopiarek, faksów i drukarek laserowych, biały, białość min. 146
wg skali CIE, klasy min. C, gramatura 80 g/m2, 500 arkuszy w ryzie – 1
100 ryz,
— A3, do kopiarek, faksów i drukarek laserowych, biały, białość min. 146
wg skali CIE, klasy min. C, gramatura 80 g/m2, 500 arkuszy w ryzie – 50
ryz.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta
Wykonawcy musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający zastrzega,
że oferta, w której brak będzie którejkolwiek z wymienionych w pkt 1
pozycji podlegała będzie odrzuceniu w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych tj. z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a. papier musi być opakowany oryginalnie, opakowania muszą być
nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta,
być fabrycznie nowe, nienoszące znamion użytkowania, wolne od wad,
pełnowartościowe,
b. termin ważności towarów (przydatności do użycia) musi wynosić
minimum 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Na
dostarczone towary Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12miesięcznej gwarancji liczonej od dnia dostawy,
c. transport papieru do siedziby Zamawiającego oraz jego wniesienie do
wskazanych pomieszczeń, nastąpi przy użyciu sprzętu i siłami Wykonawcy
- siedziba Zamawiającego mieści się w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej
38,
d. Zamówienie powinno być zrealizowane w formie jednej dostawy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Okres w dniach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wskazany w punkcie II.2.7 jest maksymalnym terminem realizacji
zamówienia. Wykonawca za skrócenie terminu realizacji zamówienia
otrzyma dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali należycie co
najmniej 2 dostawy (każda w ramach odrębnej umowy) o wartości min. 12
000 PLN brutto każda, obejmujące swym zakresem dostawę papieru do
drukarek, faksów i kserokopiarek.Ocena spełniania tego warunku
dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci JEDZ, zgodnie z
art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły
spełnia/nie spełnia a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana także na podstawie:
— wykazu wykonanych dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, dat

wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do
wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz
którego dostawy były realizowane a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów dowodem może być oświadczenie Wykonawcy.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki umowy określone są w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik do SIWZ, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnych zmian w umowie w
zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia, tylko i wyłącznie w
przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia, tylko i wyłącznie
w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne typu pożar, zalanie, powódź,
wypadek itp., uniemożliwiających terminową realizację przedmiotowego
zamówienia.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:
tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/06/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2019

Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
KOWR OT Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38, POLSKA - sala konferencyjna na
parterze
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Procedura otwarcia ofert zostanie przeprowadzona przy użyciu aplikacji
udostępnionej na miniPortalu i polegała będzie na odszyfrowaniu i
otwarciu ofert za pomocą klucza prywatnego
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W przetargu mogą wziąć udział tylko ci Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone w niniejszym ogłoszeniu i
szczegółowo opisane w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawi art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 przywołanej ustawy.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu.
Klucz niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostępny
dla Wykonawców na miniPortalu.
3. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień
publicznych może zastosować w przedmiotowym postępowaniu
odwróconą procedure przeprowadzenia postępowania tj. najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie: a) wstępnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania w formie JEDZ,
złożonego wraz z oferta, na zasadach określonych w SIWZ b) oświadczenia
nt.
Przynależności do grupy kapitałowej (brak podstaw wykluczenia), c)
dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie Zamawiającego tj.
wykazu wykonanych dostaw, odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacji z Krajowego
Rejestru Karnego, oświadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy
prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, oświadczenia o braku orzeczenia wobec
Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne. Szczegółowe informacje nt. powyższych
dokumentów oraz zasady i terminy ich składania zostały dokładnie opisane
w SIWZ.
5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium- wysokość wadium
oraz zasady wpłaty zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

6. Zamawiający informuje, Be administratorem czyli podmiotem
decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z
siedziba w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. W KOWR
wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych
osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres
naszej siedziby. Jako administrator przetwarzać będziemy Państwa dane
osobowe w celach związanych z udzieleniem niniejszego zamówienia
publicznego oraz w celach związanych z realizacja obowiązków KOWR jako
Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym
zakresie a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji
korespondencji i archiwizacji dokumentów, co stanowi o zgodnym z
prawem przetwarzaniu danych osobowych wymienionych w art. 6 ust. 1 lit.
b i c RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres
przechowywania dokumentacji, określony w przepisach powszechnych i
uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów,
okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do
niego. Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych
osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania
(poprawienia) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych Pełna treść klauzuli informacyjnej
została zawarta w SIWZ
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2019

