Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
udskior.gov.pl/Biezace,zamowienia,publiczne,21.html#content

Warszawa: Dostawa wieńców i wiązanek wykonanych z kwiatów żywych oraz dostawa szarf białoczerwonych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przez okres 12 miesięcy
Numer ogłoszenia: 93622 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , ul. Wspólna 2/4, 00926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619019, faks 022 6619073.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.udskior.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: www.udskior.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wieńców i wiązanek wykonanych z
kwiatów żywych oraz dostawa szarf biało-czerwonych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych przez okres 12 miesięcy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wieniec duży - barwy narodowe Polski - układ jak we fladze narodowej Ilość - 50 (w tym 15 w
okresie zimowym listopad - luty) Średnica wieńca - 120 cm. Skład: -stelaż, - podkład duży z jodły, liście
fatsji, liście aspidistry, liście orzecha, w zależności od pory roku możliwe inne dodatki dekoracyjnowypełniające, florety utrzymujące wilgotność, - 30 szt. okazałego anturium czerwonego, - 45 szt.
okazałej róży białej, - w okresie zimowym (listopad - luty) same róże w kolorach białym (40 szt) i
czerownym (40 szt). 2. Wieniec mniejszy - barwy narodowe Polski - układ jak we fladze narodowej
Ilość - 100 (w tym 30 w okresie zimowym listopad - luty) Średnica wieńca - 90 cm. Skład: - stelaż, podkład mniejszy z jodły, liście fatsji, liście aspidistry, liście orzecha, w zależności od pory roku

możliwe inne dodatki dekoracyjno-wypełniające, florety utrzymujące wilgotność, - 20 szt. okazałego
anturium czerwonego, - 30 szt. okazałej róży białej, - w okresie zimowym (listopad - luty) same róże w
kolorach białym (25 szt) i czerownym (25 szt). 3. Wiązanka duża - barwy narodowe Polski - układ jak
we fladze narodowej Ilość - 100 (w tym 30 w okresie zimowym listopad - luty) Wymiary - w kształcie
parabolicznym o dłuższej średnicy ok. 80 cm. Skład: - liście fatsji, liście aspidistry, liście orzecha, jodła,
w zależności od pory roku możliwe inne dodatki dekoracyjno-wypełniające, floret utrzymujący
wilgotność, - 10 szt. okazałego anturium czerwonego, - 20 szt. okazałej róży białej, - w okresie
zimowym (listopad - luty) same róże w kolorach białym (15 szt) i czerownym (15 szt). 4. Wiązanka
mniejsza - barwy narodowe Polski - układ jak we fladze narodowej Ilość - 30 (w tym 10 w okresie
zimowym listopad - luty) Wymiary - w kształcie parabolicznym o dłuższej średnicy ok. 60 cm. Skład: liście fatsji, liście aspidistry, liście orzecha, liście palmy, jodła, w zależności od pory roku możliwe inne
dodatki dekoracyjno-wypełniające, - 8 szt. okazałego anturium czerwonego, - 12 szt. okazałej róży
białej, - w okresie zimowym (listopad - luty) same róże w kolorach białym (10 szt) i czerownym (10
szt). 5. Szarfy biało-czerwone do wieńców i wiązanek kwiatów (z drutami ozdobnymi umożliwiającymi
mocowanie szarf do wieńca) 1. szarfy długości 2,5 m, szerokość 10 cm - 250 szt z napisem o
wysokości 4,5 cm koloru złotego: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Środek szarfy (45 cm) wolny od napisu. 2. szarfy długości 2,0 m, szerokość 10 cm
- 250 szt z napisem o wysokości 4,5 cm, koloru złotego: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych. Środek szarfy (45 cm) wolny od napisu. 3. szarfy długości 1,5 m, szerokość
10 cm - 50 szt z napisem o wysokości 4,0 cm, koloru złotego: Kierownik Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Środek szarfy (40 cm) wolny od napisu. 4. szarfy długości
2,5 m, szerokość 10 cm - 30 szt. biało-czerwone, bez napisu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.12.12.10-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia
przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 22.00.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej z innymi podmiotami w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn
zm.), Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą listy tych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://udskior.gov.pl/Biezace,zamowienia,publiczne,21.html#content
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pok. 3050.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2013
godzina 10:00, miejsce: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

