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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375615-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wyroby biurowe
2022/S 132-375615
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nik.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób
prawnych,innych państwowych jednostek organizacyjnych

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

Nazwa:
Dostawy materiałów biurowych i komputerowych
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.017.2022

II.1.2)

Główny kod CPV

12/07/2022
S132
https://ted.europa.eu/TED

1/6

Dz.U./S S132
12/07/2022
375615-2022-PL

2/6

30192000 Wyroby biurowe
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych i komputerowych do siedziby Najwyższej Izby
Kontroli w Warszawie (dalej: Centrala), Ośrodka Szkoleniowego NIK
w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek (dalej: Ośrodek Szkoleniowy) oraz Delegatur NIK.

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:
Dostawy materiałów biurowych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
22815000 Notatniki
22850000 Skoroszyty i podobne wyroby
30192000 Wyroby biurowe
30199230 Koperty
30199500 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30197644 Papier kserograficzny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba NIK w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57, Ośrodek Szkoleniowy NIK
w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek oraz Delegatury NIK

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych i komputerowych do siedziby Najwyższej Izby
Kontroli w Warszawie (dalej: Centrala), Ośrodka Szkoleniowego NIK
w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek (dalej: Ośrodek Szkoleniowy) oraz Delegatur NIK.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
- część I zamówienia: Dostawy materiałów biurowych. Przedmiotem części I zamówienia są dostawy materiałów
biurowych do Centrali, do Ośrodka Szkoleniowego oraz do Delegatur;
- część II zamówienia: Dostawy materiałów komputerowych. Przedmiotem części II zamówienia są dostawy
materiałów komputerowych do Centrali, do Ośrodka Szkoleniowego oraz do Delegatur.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I znajduje się w:
- załączniku nr 1 do SWZ – w wykazie materiałów biurowych (tabela nr 1), będącym jednocześnie formularzem
oferty (określa wymagania Zamawiającego w zakresie określonych parametrów oraz zawiera kryteria
równoważności);
- załączniku nr 2 do SWZ – w opisie parametrów papierów (załącznik określa wymagania Zamawiającego w
zakresie określonych parametrów oraz zawiera kryteria równoważności);
- załączniku nr 3 do SWZ – we wzorze umowy dot. materiałów biurowych (Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy).
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy materiałów komputerowych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32582000 Nośniki danych
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba NIK w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57, Ośrodek Szkoleniowy NIK
w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek oraz Delegatury NIK

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów komputerowych do siedziby Najwyższej Izby Kontroli w
Warszawie (dalej: Centrala), Ośrodka Szkoleniowego NIK
w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek (dalej: Ośrodek Szkoleniowy) oraz Delegatur NIK.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
- część I zamówienia: Dostawy materiałów biurowych. Przedmiotem części I zamówienia są dostawy materiałów
biurowych do Centrali, do Ośrodka Szkoleniowego oraz do Delegatur;
- część II zamówienia: Dostawy materiałów komputerowych. Przedmiotem części II zamówienia są dostawy
materiałów komputerowych do Centrali, do Ośrodka Szkoleniowego oraz do Delegatur.
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II znajduje się w:
- załączniku nr 1 do SWZ – w wykazie materiałów komputerowych (tabela nr 2), będącym jednocześnie
formularzem oferty (określa wymagania Zamawiającego w zakresie określonych parametrów oraz zawiera
kryteria równoważności);
- załączniku nr 4 do SWZ – we wzorze umowy dot. materiałów komputerowych (Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

12/07/2022
S132
https://ted.europa.eu/TED

3/6

Dz.U./S S132
12/07/2022
375615-2022-PL

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 09/01/2023
Koniec: 30/11/2023
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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 warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ. Wzór umowy dla I
części zamówienia, stanowi załącznik nr 3 do SWZ, dla części II – załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia.
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy dla danej części
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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 06/11/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, z uwzględnieniem art. 222 ust. 2 ustawy
PZP.
Planowana godzina otwarcia ofert: 11:00.
Otwarcie ofert nie jest publiczne.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie dedykowanej strony na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP,
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i
Średnich Przedsiębiorców przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

12/07/2022
S132
https://ted.europa.eu/TED

5/6

Dz.U./S S132
12/07/2022
375615-2022-PL

VI.5)

6/6

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2022
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