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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191474-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe
2019/S 080-191474
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5272818355
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Gumiński
Tel.: +48 426365326
E-mail: zamowienia.publiczne.lodz@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.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
KOWR OT Łódź
527 281 83 55
ul. Północna 27/29
Łódź
91-420
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Gumiński
E-mail: zamowienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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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: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i sukcesywna dostawa różnego sprzętu i artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek dla KOWR OT w
Łodzi. Zamówienie podzielono na 2 części.
Numer referencyjny: ŁÓD.WOP.5.260.2019.JGU

II.1.2)

Główny kod CPV
30190000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa różnego sprzętu i artykułów biurowych, tonerów do
drukarek wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem ich do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1 – sukcesywna dostawa różnego sprzętu i materiałów biurowych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba OT KOWR w Łodzi, Łódź, ul. Północna 27/29, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa różnego sprzętu i artykułów biurowych wraz
z rozładunkiem i przemieszczeniem ich do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, zgodnie ze
specyfikacją techniczno-ilościową zawartą w Załączniku nr 1a – różny sprzęt i artykuły biurowe (dotyczy części
1 zamówienia) do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ):

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 zamówienia - 650,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2 – sukcesywna dostawa tonerów do maszyn biurowych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30125110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba OT KOWR w Łodzi, Łódź, ul. Północna 27/29

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa tonerów do maszyn biurowych wraz z rozładunkiem
i przemieszczeniem ich do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, zgodnie ze specyfikacją
techniczno-ilościową zawartą w Załączniku nr 1b – tonery/wkłady barwiące/bęben (dotyczy części 2
zamówienia) do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ).

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
Koniec: 31/12/2019
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Część 2 zamówienia - 280,00 PLN

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 warunku w ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej,
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy
polegające na:
— dla Części I postępowania - dostawie artykułów biurowych, o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż 30
000,00 PLN brutto z podaniem wartości wykonanej dostawy, przedmiotu dostawy, dat wykonania i odbiorców
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie,
— dla Części II postępowania - dostawie tonerów, o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż 15 000,00 PLN
brutto z podaniem wartości wykonanej dostawy, przedmiotu dostawy, dat wykonania i odbiorców oraz załączy
dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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: 30/05/2019
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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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Siedziba KOWR OT w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, POLSKA, pok. nr 327

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:

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
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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2019

24/04/2019
S80
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/5

