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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10894-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Papier do drukowania
2018/S 007-010894

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa
02-903
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jagiełło
Tel.:  +48 226946157
E-mail: agnieszka.jagiello@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zamowienia.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://zamowienia.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Realizacja zadań publicznych

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy papieru A3 i A4 o różnej gramaturze dla Jednostek Administracji Państwowej
Numer referencyjny: 2018/5
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II.1.2) Główny kod CPV
30197630

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru A3 i A4 o różnej gramaturze dla Jednostek
Administracji Państwowej.

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: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru A3 i A4 o różnej gramaturze dla Jednostek
Administracji Państwowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie jest częściowo współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/02/2018

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 wyznacza szczegółowego warunku w danym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w danym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę)
papieru do urządzeń drukujących i kopiujących o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto, do co najmniej 10
lokalizacji. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania
ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 500 000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający określi szacunkową liczbę zamawianego papieru tylko do celów wyceny ofert złożonych przez
Wykonawców, która następnie posłuży do opracowania rankingu złożonych ofert.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy, dla każdej Jednostki oddzielnie,
do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia przez każdą Jednostkę. Umowa będzie
zawierała cały asortyment wymieniony w złożonej ofercie (każda Jednostka w czasie trwania umowy
będzie mogła w ramach posiadanych środków zamówić dowolny papier z umowy po cenach jednostkowych
określonych w złożonej ofercie).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
15/02/2018

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W związku z tym, że jest to wstępne ogłoszenie informacyjne zmianie ulec mogą dane zawarte w punktach:
I.1); II.2.5); II.2.13); III.1.1); III.1.2); III.1.3); III.2.2).
2. Centralny Zamawiający działa na podstawie Zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.8.2017
r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania
jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego - w
postępowaniu bierze udział 70 Jednostek.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22457801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22457800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje na temat składania odwołań, określone zostały w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22457801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22457800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2018
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