URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI I KADR
Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r.

BAK.WZP.26.21.2018.8

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych
przeznaczonych na potrzeby kampanii społecznych prowadzonych przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej” – sprawa nr BAK.WZP.26.21.2018.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, Zamawiający w pkt 3)2. załącznika nr 1A do SIWZ dokonał zmiany ilości zamawianych
etui na okulary z 200 szt. na 700 szt.
Poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:
1) pkt XVIII SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w Warszawie (kod pocztowy: 01-211), ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37
(Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

09/07/2018 r.

do godz. 11:00

0 0 0 0 0 2 4 6 4 2 8 3

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie,

którą należy opisać następująco:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Oferta w postępowaniu na: „Zakup i dostawę materiałów informacyjno-edukacyjnych
przeznaczonych na potrzeby kampanii społecznych prowadzonych przez Urząd
Komunikacji Elektronicznej” – sprawa nr: BAK.WZP.26.21.2018
Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
ul. Giełdowa 7/9
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Nie otwierać przed dniem: 09/07/2018 r., godz. 11:30”
2) pkt XX SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9,
01-211 Warszawa, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna).
w dniu 09/07/2018 r., o godz. 11:30”

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą terminu składania ofert, działając na
podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji i Kadr
Barbara Jamróz
Dokument podpisany elektronicznie

Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
ul. Giełdowa 7/9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sprawę prowadzi:
Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281, fax 22 53 49 341

2/5

Załącznik nr 1A do SIWZ – wzór formularza oferty dla części 1.
NR SPRAWY:

BAK.WZP.26.21.2018

WYKONAWCA(Y):
(Nazwa i adres Wykonawcy(ów), NIP, REGON, telefon, faks) 1

ZAMAWIAJĄCY:
SKARB PAŃSTWA URZĄD KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
UL. GIEŁDOWA 7/9
01-211 WARSZAWA

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz
Zamawiającego zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawę materiałów informacyjno-edukacyjnych przeznaczonych na potrzeby kampanii
społecznych prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej
Oświadczam(y), że:
1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację:
L.p.

Nazwa produktu

Ilość
(w sztukach)

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Wartość netto w
PLN (poz. 3x4)

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Torba na zakupy
300
Etui na okulary
700
Brelok z żetonem do wózka na
1 200
zakupy
Kubek izotermiczny z opaską z
80
tworzywa sztucznego i silikonu
Smycz
3 000
Łączna wartość netto (suma wierszy do 1 do 5)
Stawka procentowa podatku VAT
Łączna wartość brutto (poz. 6 powiększona od podatek VAT)

…… %

4) na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór mojej (naszej) oferty będzie/nie
będzie2 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.

1

Wypełnia Wykonawca.
Wykonawca skreśla niewłaściwe.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
ul. Giełdowa 7/9
2
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Z uwagi, iż wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego
u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego u
Zamawiającego3

Wartość towaru lub usługi bez podatku od
towarów i usług

…………………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………….
……………………………………………….

5) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ,
6) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w SIWZ,
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 do SIWZ,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści określonej
w Załączniku nr 5 do SIWZ zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną
wskazane przez Zamawiającego,
9) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej4,
10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego
zamówienia,
11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oświadczam, że wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane.
Jednocześnie wraz z ofertą składam uzasadnienie, o którym mowa w pkt XVI.1.6) SIWZ 5:
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

1)
2)
12) następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom6,
Lp.

3

Nazwa części zamówienia

Nazwa podwykonawcy

Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT.
4 Wykonawca skreśla niepotrzebne.
5 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
6 Wykonawca skreśla niepotrzebne.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
Sprawę prowadzi:
4/5
ul. Giełdowa 7/9
Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281, fax 22 53 49 341
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13) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO7
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
14) oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy8 mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim
przedsiębiorstwem.
15) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
Imię i nazwisko: _________________________________________________________
Nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________
Telefon: __________________________________Faks:_________________________
Adres e-mail: __________________________________

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………………………………
(podpis)

UWAGA: Formularz ofertowy musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty.

7

rozporządzenie 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).
8 Wykonawca skreśla niepotrzebne; UWAGA! Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które
nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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