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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiającym jest: 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

Tel./fax: 22 24 43 132, 22 24 43 218 

Strona internetowa  http://www.msport.gov.pl/ 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, numer referencyjny 9/dost./2012, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów art. 10 ust. 1,  w związku z art. 39 - 46 na zasadach określonych  w przepisach ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną 

dalej „ustawą”. 

  

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 

 

IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW                                      

W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

faksową lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem pkt 2.  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń  

a także zmiany lub wycofania oferty.  

3. Wykonawca i Zamawiający potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekaże oświadczenia, środki ochrony prawnej, wnioski, 

zawiadomienia oraz wszelkie inne  informacje drogą faksową/drogą elektroniczną oraz pisemnie, za 

datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony 

w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

http://www.cofund.org.pl/
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wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po 

upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

imię i nazwisko: Maciej Szreder 

tel.: 22 24 43 134 

fax: 22 24 43 218 

e-maile: maciej.szreder@msport.gov.pl  

godziny urzędowania: 08:15 – 16:15 

 

VI. ZAMÓWIENIE  UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

VII. PODWYKONAWCY 

Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Istotne warunki zamówienia: 

1. Przedmiot dostawy musi być: oryginalny, fabrycznie nowy, posiadający oryginalne fabryczne 

opakowanie, wolny od wad fabrycznych i prawnych, dobrej jakości oraz dopuszczony do obrotu.  

2. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikacje 

(ilość, rodzaj,) bez konieczności naruszania opakowania  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia                    

(SOPZ) stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

30.19.20.00-1 (wyroby biurowe)  

30.19.21.10-5 (produkty kreślarskie) 

mailto:maciej.szreder@msport.gov.pl
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30.19.76.30-1 (papier do drukowania)  

30.19.90.00-0 (papeteria i inne wyroby) 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie będzie realizowane w trzech  następujących dostawach:  

1)  pierwsza wciągu do 5 dni od dnia podpisania umowy 

2)  druga do dnia 30 czerwca  2012 roku 

3)  trzecia do dnia 31 października  2012 roku 

2. Zamawiający na co najmniej 3 dni przed podanymi powyżej terminami dostaw powiadomi Wykonawcę 

o przedmiocie i ilości zamówienia w danej dostawie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z jednej dostawy w bez podania przyczyny, 

jednakże możliwość ta nie będzie wiązała się ze zmianą wielkości przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie i składował w miejscu wyznaczonym przez 

pracownika Zamawiającego. 

 

III. GWARANCJA  

Wymagane dot.  gwarancji na poszczególne elementy składające się na przedmiotu zamówienia opisane są  

w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). 

 

Rozdział III  

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 

Wadium nie jest wymagane.  

 

Rozdział IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OFERTA ORAZ DOKUMENTY 

WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 

ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
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b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia co najmniej 3 dostaw 

o wartości  co najmniej 60 000,00 PLN (słownie sześćdziesięciu tysięcy złotych) brutto każda, 

z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 

potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca nie może 

być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, o którym 

mowa w pkt 1 lit. c powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

 

1. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu                   

o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający 

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy). 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ, nie 

później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 

Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki 

określone w pkt 1 (w zakresie wiedzy i doświadczenia) powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 

 

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie 

uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale IV podrozdział II  pkt  1 ppkt 2 - 4  niniejszej SIWZ oraz 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA   

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 
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     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszeg SIWZ; 

2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego SIWZ; 

3) 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, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te 

zostały wykonane należycie. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających 

należyte wykonanie/wykonywanie zamówienia. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o  

wykonanych usługach, których ilość, wartość i zakres odpowiada  wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego w rozdziale IV podrozdział I pkt. 1 lit. b SIWZ Jeżeli Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 

 

2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres                 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania 

pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 

ustawy; 

3) Szczegółowy Opis Pzredmiotu Zamówienia (SOPZ) (wypełniona poprzez podanie dla kazdej pozycji 

zamówienia: nazwa oferowanego produkrtu, tj. producenta i oznaczenie modelu/typu 

umozliwijacą bezpromlemową indetyfikacje oferwoanego produktu, cen jednostkowych brutto w 

złotych oraz łącznej ceny brutto w złotych). Jeżeli w Szczegółowy Opisie Pzredmiotu Zamówienia 

(SOPZ)  wpisano konkretny asortyment ze słowem „lub równoważne” albo inne słowo o takim 

znaczeniu, Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, jest obowiązany wykazać, że spełnia on 

wymagania określone przez Zamawiającego. Formularz Cenowy jest elementem oferty i nie podlega 

uzupełnieniu, nie wpisanie nazw oferowanego produktu skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

 

3. Wykonawcy zagraniczni: 

Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale IV  podrozdziale II pkt 1ppkt 3) –  składa dokument 
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lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż                    

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w zdaniu 

poprzedzającym Wykonawca składa dokument zawierający 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 – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów. 

  

III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym:  

1) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1. ppkt 2 - 

3 składa osobno każdy z Wykonawców,  

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1 ppkt 1 składają Wykonawcy 

wspólnie,  

3) pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II składa przynajmniej jeden, 

który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie. 

 

IV. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej) powinny być złożone 

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 

reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej.  Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie.  

2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym 

dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na 

język polski. 

3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu.  

 

V.  WYMOGI FORMALNE OFERTY 

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
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1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik 1 do SIWZ i wg Szczegółowego Opisu  Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ;  

2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 

3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, 

sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny 

podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-

e) do reprezentowania Wykonawcy; 

4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego umocowane,  

2. Zaleca się, aby: 

1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób 

trwały, 

3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery 

reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 

4)  osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

 

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.                 

z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 

oznaczyć zastrzeżone informacje.  

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.  

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  

 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składa się: 

a. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej Specyfikacji; 

b. Dokumenty określone w podrozdziale II niniejszego Rozdziału „Wymagane dokumenty” 

2. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

 

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 

(nazwa i adres Zamawiającego) 
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oraz opisane: 

Oferta – na dostawę materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

(nazwa zamówienia) 

Nr 9/dost./2012  

Nie otwierać przed dniem …………..2012 r., ……………… 

 

Rozdział V  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty.  

2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności 

podatek VAT.  

3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.  

4. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego. 

5. Wykonawca poda cenę netto (bez VAT) za wykonanie dostawy w Formularzu oferty (Załącznik 1 do 

SIWZ). Do ceny netto (bez VAT) za wykonanie dostawy, Wykonawca doliczy podatek VAT                               

w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy cenę brutto (z VAT) za wykonanie dostawy. 

6. Cena netto dostawy (bez VAT) nie będzie podlegać waloryzacji.   

7. Należność za wykonanie zamówienia zostanie zapłacona w PLN. 

 

Rozdział  VI  

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii 

Głównej do dnia 29 lutego 2012 r., do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie 

protestu. 

 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy 

ulicy Senatorskiej 14 w dniu 29 lutego 2012 r., o godzinie 10:15. 

 

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
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3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty,      

a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było 

wymagane. 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych  

w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała 

dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 

3.  Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy jest osoba  wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako 

upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

  

Rozdział VII  

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

I. TRYB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły „spełnia” 

– „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale IV. 

2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych lub innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę 

(zgodnie z art. 87 Ustawy).  

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, będzie podlegała odrzuceniu. 

 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 100 % 
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III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację 

zamówienia – według następującego wzoru: 

 

  najniższa cena ofertowa brutto 

C=       -------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 

     cena oferty badanej brutto 

 

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów tego kryterium.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.  

 

ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, 

 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

Rozdział VIII 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział IX  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi Załącznik 3 do niniejszej Specyfikacji.  

 

Rozdział X  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2.  Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy. 
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Rozdział XI 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w 

zawiadomieniu o wyborze oferty. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę 

regulującą ich współpracę  
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Załącznik 1 do SIWZ 

Formularz oferty 

 

Do: 

 ...............................................................................  

 ...............................................................................  

(nazwa i adres Zamawiającego) 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu  

nieograniczonego, na dostawę materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

numer referencyjny: 9/dost./2012 

my niżej podpisani: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna 

ofertę) 

1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizuję zgodnie  z ww. opisem i w spośób przez niego 

okreslony oraz w sposób okreslony w Istotnych postanowieniach do umowy.  



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dostawa materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

  

 

14 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________ 

zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy  się 

posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas 

trwania umowy jest …. (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 

6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: __________zł (słownie złotych 

_________________________________________________________), powiększoną o podatek VAT 

w wysokości  ________ , co w wyniku daje cenę brutto ___________ zł. (słownie złotych 

___________________________________________________________). 

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w 

SWIZ.   

8. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas gwarancja jest nie gorsza od określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną 

powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

a) ..................................................................................................................................................................   

 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

b) ..................................................................................................................................................................    

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)  

12. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem 

informacji zawartych na stronach ….. . 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:  

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………………. 

Telefon: ……………………………………….. 

Fax: ……………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………….. 
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15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie  

z następującym spisem treści: 

1) ........................................... 

2) .......................................... 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik 2 do SIWZ 

Postępowanie znak: 9/dost./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

          pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

           

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

zgodnie z wymogami art.  22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 

z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam, że Wykonawca: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez Zamawiającego  

w SIWZ; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.               

                               

                ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

   , dnia   .  . _______r.
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Załącznik 3 do SIWZ 

Postępowanie znak: 9/dost./2012 

prowadzone przez  

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

                 pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne 

           

  

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu nieograniczonego 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

             

 

               

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

dostawa materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, oświadczamy, że nie istnieją podstawy 

do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

             ____________________________________ 

                    podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

 

   , dnia   .  . _______r. 
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Załącznik 5 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (DOSTAWA) 

 

W dniu … ……………… 2012 r. w Warszawie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, 00-082, ul. Senatorska 14,  

NIP: 526-287-36-02 

reprezentowanym przez: 

……………………-…………………….., 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

………………………………….. , z siedzibą w ……………….., ………………………………….. 

REGON……………….,  NIP: …………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………-…………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwaną dalej 

„ustawą Pzp”, została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

TYTUŁ UMOWY:  dostawa materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu  

i Turystyki 

Numer Referencyjny:    9/dost./2012 

 

 

§ 1 Struktura Umowy 

Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część 

stanowią nw. Załączniki: 

Załącznik nr 1:   Formularz Cenowy, 

Załącznik nr 2:      Protokół Odbioru.   

 

§ 2 Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest dostawa materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu  i Turystyki. 

 

§ 3 Wartość Umowy 

1. Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla 

wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy będącemu podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie 

prawa polskiego, kwotę podatku VAT w wysokości ………….. %, zgodnie z kwotą podatku VAT 

podaną w zł w ofercie, wynoszącą ……….. %. 

3. Wartość Umowy brutto wynosi …………………….. zł (słownie: 

………………………………………………..).  

 

§ 4  Termin wykonania Umowy 

5. Zamówienie będzie realizowane w trzech  następujących dostawach:  

4)  pierwsza wciągu do 5 dni od dnia podpisania umowy 

5)  druga do dnia 30 czerwca  2012 roku 

6)  trzecia do dnia 31 października  2012 roku 

6. Zamawiający na co najmniej 3 dni przed podanymi powyżej terminami dostaw powiadomi Wykonawcę 

o przedmiocie i ilości zamówienia w danej dostawie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z jednej dostawy w bez podania przyczyny, 

jednakże możliwość ta nie będzie wiązała się ze zmianą wielkości przedmiotu zamówienia.  

 

§ 5 Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Każdorazowa dostawa podlega akceptacji, która będzie dokonywana przez Zamawiającego na 

podstawie Protokołu Odbioru (Załącznik nr 2).  

2. Wykonawca sporządza Protokół Odbioru wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy  

i dostarcza go Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem Umowy.  

W chwili odbioru zgodnie z § 5 ust. 3 każdy z egzemplarzy Protokołu Odbioru zostanie podpisany  

i ostemplowany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w terminie 5 dni od dnia wykonania dostawy lub jej części do 

siedziby Zamawiającego. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru przedmiotu Umowy: 

a) bez zastrzeżeń  lub 

b) z uwagami i zastrzeżeniami. 

4. W przypadku zastrzeżeń i uwag Zamawiającego do Protokołu Odbioru , Zamawiający może  w terminie 

5 dni od dnia otrzymania Protokołu Odbioru zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o złożenie pisemnych 

wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca w terminie nie przekraczającym  

5 dni udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia lub usunie wady. 

5. Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie dostawy podlega ponownej 

weryfikacji przez Zamawiającego. 

§ 6 Płatności 

1.   Płatności będą dokonane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez 

Wykonawcę po wykonaniu każdorazowej dostawy i jej odbiorze przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w § 5. 

2.     Zapłata ceny za wykonanie przedmiotu dostawy zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem 

na n/wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy: 

Bank ……………………………………………….. 
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Nr konta : …………………………………………… 

w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego 

protokołu odbioru. 

3.    Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,  

z którego wypłacane są środki. 

4.     Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  

w złotych polskich.  

§ 7 Wykonanie Umowy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania 

Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone materiały biurowe będą fabrycznie nowe, 

oryginalnie fabrycznie zamknięte. 

3. Wykonawca będzie dostarczał Przedmiot Umowy na własny koszt bezpośrednio do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie i składował w miejscu wyznaczonym przez 

pracownika Zamawiającego. 

4. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

§ 8 Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) za przekroczenie terminów określonych w § 4 ust. 1 Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,4% wartości Umowy brutto; 

2) za odstąpienie Wykonawcy od umowy – w wysokości 30%  wartości Umowy brutto,  

z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 3; 

3) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 30% wartości 

Umowy brutto. 

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności  z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

3.       Zamawiający zapłaci na wezwanie Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących 

na nim płatności.  

4.        Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 Udzielenie gwarancji 

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu rocznej gwarancji na dostarczone artykuły. Okres gwarancji 

liczony jest od daty odbioru artykułów przez Zamawiającego. 

2.   W przypadku ujawnienia wad jakościowych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad nie później niż w terminie 5 dni licząc od 

daty telefonicznego potwierdzenia, pocztą elektroniczną lub faksem, zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego. 
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3.    Zgłoszenie gwarancyjne dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą 

elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę.  

 

§ 10 Zmiany Umowy 

1.   Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Propozycja 

każdej zmiany musi być zgodna z ustawą P.z.p. i zgłoszona nie później niż w terminie 21 dni przed jej 

planowanym wprowadzeniem. 

2. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia   

i wspólnie je uzyskali jest niedopuszczalna i uznaje się ją za rażące naruszenie warunków Umowy 

uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 11  Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 15 dni od dnia kiedy 

dowiedział się o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia 

wykonywania Umowy lub nie kontynuuje jej wykonywania w okresie 30 dni. 

2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia 

stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący 

sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 

3) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części lub nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  o czym Wykonawca 

zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po upadłości wykonawcy. 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji. 

5) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

6) Nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia i wspólnie je uzyskali. 

7) Wykonawca nie wykonał dostaw w terminach określonych w § 4 ust. 1 Umowy.  

3.        Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od dnia kiedy dowiedział się o zaistnieniu 

zdarzenia uzasadniającego odstąpienie w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 

90 dni od dnia wymagalności. 

2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań 

finansowych wynikających z Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego 

uzasadnienia przekazanego drugiej Stronie. 
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5. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę zgodnie z § 11 pkt 4, Strony Umowy sporządzą  

w terminie 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych 

finansowo prac lub zadań. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do 

ostatecznego rozliczenia Umowy.  

 

§ 12  Wypowiedzenie umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku udzielenia zamówienia centralnego przez Centrum Usług Wspólnych  

w postępowaniu, którego przedmiotem będzie szeroko rozumiana dostawa materiałów i akcesorii biurowych. 

 

§ 13  Kwestie dot. przenoszenia praw i obowiązków 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. W razie naruszenia postanowienia ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 14 Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotowej umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego  jest  

p………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Wykonawcy jest   

p. ……………………. 

 

§ 15  Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające  

 z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.  

2. Pisma Stron zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być wysyłane pocztą lub 

doręczone osobiście.  

3. Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie się Stron za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Za 

datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie lub faksem, jeżeli 

jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

 

Dla Zamawiającego: 

imię i nazwisko (nazwa firmy):   Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Adres:                       00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 

Telefon:                       ……………………… 

Fax:                        ……………………… 

e-mail:                                                 ……………………… 
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Dla Wykonawcy: 

Imię i nazwisko (nazwa firmy): ………………………  

Adres:      ……………………… 

Telefon:    ……………………… 

Fax:     ……………………… 

e-mail:    ……………………… 

   

§ 16  Prawo Umowy 

1. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 

r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 Język Umowy 

Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. 

 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej 

ze Stron. 

 

Wykonawca 

 

Zamawiający 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

Data dokonania odbioru: ........................................................... 

 

Ze strony Wykonawcy: 

 

....................................................................................................... 

(nazwa i adres) 

....................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie 

ul. Senatorska 14 

 

Przedmiotem odbioru ilościowego w ramach Umowy nr ................................................. z dnia ......................... na 

dostawę materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki jest załączone do niniejszego protokołu 

złożone zamówienie. 

Dokonano odbioru ilościowego przedmiotu zamówienia w dniu ……………… 2012 r. na podstawie zawartej 

przez Strony umowy. 

Potwierdzenie kompletności dostarczonego asortymentu ze zgłoszonym zamówieniem z dnia 

…………………… 2012 r.: 

• Zgodne* 

• Niezgodne z zamówieniem 

 

Opis stwierdzonych niezgodności /rozbieżności: 

............................................................................................................................... ......................................................

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................... 
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Uwagi: 

................................................................................................................................................................................. ....

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................... 

 

Podpisy 

 

1. .............................................................          1. .......................................................... 

 

2. .............................................................  

 (Przedstawiciele Zamawiającego)        (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – integralna część oferty  

L.P. Nazwa Ilość, jednostki 

miary 

Nazwa oferowanego produktu przez 

Wykonawcę (należy podać typ/ model 

produktu oraz producenta)  

Cena 

jednostkowa 

brutto (w zł.) za 

szt. lub 

opakowanie  

(w zależności od 

wartości 

przyjętej w 

kolumnie nr 3, 

jak 

Zamawiający 

podaje 

opakowanie 

Wykonawca 

musi podać 

cenę 

jednostkową za 

opakowanie) 

Łączna cena 

brutto 

 w zł (iloczyn 

wartości 

poszczególnych 

wierszy 

kolumny 3 i 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Koperta ochronne z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, 

samoklejące z paskiem, klej pod zakładką, biała A4. 
100 szt. 

      

2 

Koperta ochronne z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, 

samoklejące z paskiem, klej pod zakładką, biała, wymiary 

wewnątrz 300x445 mm.  

100 szt. 

      

5 
Koperty z rozszerzanymi bokami i dnem, C4, samoklejące z 

paskiem, klej pod zakładką, brązowe, wymiary: 229x324x38. 
100 szt. 
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6 
Koperty białe SK klej pod zakładką ( samoklejące z paskiem) 

C6. 
10 000 szt. 

      

7 
Koperta biała  SK klej pod zakładką ( samoklejące z paskiem) 

C5. 
20 000 szt. 

      

8 
Koperta biała  SK klej pod zakładką (samoklejące z paskiem) 

C4. 
15 000 szt. 

      

9 

Notesy samoprzylepne w harmonijce (po wyciągnięciu jednej 

karteczki druga wysuwa się automatycznie, kolor żółty, 

wymiary: 76x76, ilość kartek w bloczku – 100. 

40 bloczków 

      

10 
Taśma klejąca, biurowa, bezbarwna, szerokość 18 mm., 30 m 

w jednej rolce. 
300 szt. 

      

11 
Przekładki wpinane do segregatora, karton, format A-4 mix 

kolorów, w kompletach 10 szt./op. 
200 op. 

      

12 Karteczki samoprzylepne żółte 76 x 76mm, blok 100 kartek. 800 bloczków 
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13 

Znacznik indeksowy, foliowy min. 5 kolorów w jednym 

opakowaniu, w każdym opakowaniu musi być co najmniej 25 

sztuk z każdego koloru.  

400 op. 

      

14 

Notatnik w kratkę, z makulatury format A4 otwierany z góry 

wzdłuż krótszego boku, klejony 100 kartek, perforacja 

ułatwiająca odrywanie. 

100 szt. 

      

15 

Notatnik w kratkę, z makulatury format A5 otwierany z góry 

wzdłuż krótszego boku, klejony 100 kartek, perforacja 

ułatwiająca odrywanie. 

100 szt. 

      

16 Nożyczki biurowe do cięcia papieru, długość16 cm. 80 szt. 

      

17 

Zszywacz metalowy w plastikowej obudowie, możliwość 

zaginania zszywek do wewnątrz lub na zewnątrz, lub 

tapicerskie zszywający jednorazowo do 30 kartek na 

głębokości 60 mm, zszywkami 24/6 i 26/6, mix kolorów 

obudowy, „LEITZ” lub równoważny pojemność magazynka 

min 100 zszywek (uwaga równoważny produkt musi również 

spełniać parametry dot. możliwość zaginania zszywek do 

wewnątrz lub na zewnątrz, lub tapicerskie zszywający 

jednorazowo do 30 kartek na głębokości 60 mm, zszywkami 

24/6 i 26/6 ). 

30 szt. 

      

 Zszywki do zszywacza 24/8, w opakowaniu 1000 szt. 600 op. 

   

 Zszywki do zszywacza 23/10, w opakowaniu 1000 szt. 5 op. 
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18 Zszywki do zszywacza 24/6, w opakowaniu 1000 szt. 600 op. 

      

21 

Dziurkacz biurowy do akt, dwuotworowy, rozstaw otworów 

80 mm, średnica otworów 5,5  mm z ogranicznikiem formatu, 

wskaźnikiem środka strony, oznaczeniem umożliwiającym 

właściwe jej ustawienie w stosunku do papieru formatu A-5 

oraz A-4, konstrukcja wykonana z metalu lub tworzywa 

sztucznego o wysokiej wytrzymałości, dziurkujący min. 25 

kart., pojemnik na ścinki,  

„LEITZ” lub równoważny (uwaga równoważny produkt musi 

również spełniać parametry dot. rozstawu, średnicy otworu – 

5,5 mm, być dwuotworowy, posiadać ogranicznik formatu, 

wskaźnik środka strony, oznaczenie umożliwiające właściwe 

jej ustawienie w stosunku do papieru formatu A-5 oraz A-4).  

25 szt. 

      

22 

Długopisy żelowe, kolor czarny, z wymiennym wkładem i 

ergonomicznym uchwytem gumowanym, szybkoschnący, 

pigmentowy tusz, niedrapiąca końcówka, grubość linii 

pisania do 0,4 mm., typu Pentel lub równoważne  (uwaga 

równoważny produkt musi również spełniać parametry dot. 

posiadania ergonomicznego uchwytu gumowanego, posiadać 

szybkoschnący i  pigmentowy tusz, niedrapiąca końcówka, 

posiadać grubość  linii pisania do 0,4 mm). 

600 szt. 

      

23 Zeszyt A5,  kratka, 96 kartkowy, w twardej oprawie. 50 szt. 

      

24 Zeszyt A4,  kratka, 160 kartkowy, w twardej oprawie. 50 szt. 

      

25 
Korektor szybkoschnący z metalową końcówką w długopisie, 

pojemność min. 12 ml. 
10 szt. 
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26 

Korektor myszka taśmowy w plastykowej oprawie 

przeźroczystej, umożliwiający natychmiastowe pisanie po 

korygowanej powierzchni, szerokość taśmy min. 4,2 mm, 

długość taśmy min. 9 m.  

300 szt. 

      

27 

Długopisy żelowe, kolor niebieski, z wymiennym wkładem i 

ergonomicznym uchwytem gumowanym, szybkoschnący, 

pigmentowy tusz, niedrapiąca końcówka, grubość linii 

pisania do 0,4 mm., typu Pentel lub równoważne  (uwaga 

równoważny produkt musi również spełniać parametry dot. 

posiadania ergonomicznego uchwytu gumowanego, posiadać 

szybkoschnący i  pigmentowy tusz, niedrapiąca końcówka, 

posiadać grubość linii pisania do 0,4 mm). 

600 szt. 

      

28 
Klips 51 mm, metalowe, umożliwiające spięcie grubszych 

plików dokumentów, w opakowaniu 12 szt. 
50 op. 

      

29 
Klips 41 mm, metalowe, umożliwiające spięcie grubszych 

plików dokumentów, w opakowaniu 12 szt. 
70 op. 

      

30 
Klips 32 mm, metalowe, umożliwiające spięcie grubszych 

plików dokumentów, w opakowaniu 12 szt. 
70 op. 

      

31 
Klips 25 mm, metalowe, umożliwiające spięcie grubszych 

plików dokumentów, w opakowaniu 12 szt. 
100 op. 
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32 
Klips 19 mm,  metalowe, umożliwiające spięcie grubszych 

plików dokumentów, w opakowaniu 12 szt. 
150 op. 

      

33 
Klips 15 mm,  metalowe, umożliwiające spięcie grubszych 

plików dokumentów, w opakowaniu 12 szt. 
150 op. 

      

35 

Etykiety adresowe samoprzylepne, w opakowaniu 100 

arkuszy formatu A4, w jednym kolorze, białym, do 

zadrukowania w drukach laserowych, atramentowych oraz 

kserokopiarkach, posiadające nacięcia ułatwiające odrywanie, 

wymiary jednej etykiety: min. 210 x 148 mm, 2 etykiety na 1 

kartce A4, muszą posiadać pasek ochronny zabezpieczający 

przed wypływaniem kleju. 

3 op. 

      

36 

Etykiety adresowe samoprzylepne, w opakowaniu 100 

arkuszy formatu A4, w jednym kolorze, białym, do 

zadrukowania w drukach laserowych, atramentowych oraz 

kserokopiarkach, posiadające nacięcia ułatwiające odrywanie, 

wymiary jednej etykiety: min. 105 x 48 mm, 12 etykiet na 1 

kartce A4, muszą posiadać pasek ochronny zabezpieczający 

przed wypływaniem kleju. 

7 op. 
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37 

Etykiety adresowe samoprzylepne, w opakowaniu 100 

arkuszy formatu A4, w jednym kolorze, białym, do 

zadrukowania w drukach laserowych, atramentowych oraz 

kserokopiarkach, posiadające nacięcia ułatwiające odrywanie, 

wymiary jednej etykiety: min. 210 x 297 mm,               1 

etykieta na 1 kartce A4,   muszą posiadać pasek ochronny 

zabezpieczający przed wypływaniem kleju. 

2 op. 

      

38 

Klej biurowy, wysokiej jakości, silnie klejący, do klejenia 

papieru, fotografii i tektury, nie marszczy papieru, łatwo 

zmywający się wodą, nie zawierający rozpuszczalników 

formuła PVP, średni, w sztyfcie, 21-25 gr.    

200 szt. 

      

39 
Cienkopis, tusz kolor zielony, linia pisania nie grubsza niż 0,4 

mm, długość linii pisania nie krótsza niż 1200 m. 
250 szt. 

      

40 Linijki plastikowe przezroczyste z podziałką 30cm. 50 szt. 

      

41 
Cienkopis, tusz kolor czerwony, linia pisania nie grubsza niż 

0,4 mm, długość linii pisania nie krótsza niż 1200 m. 
300 szt. 

      

42 
Cienkopis, tusz kolor czarny, linia pisania nie grubsza niż 0,4 

mm, długość linii pisania nie krótsza niż 1200 m. 
300 szt. 
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43 
Cienkopis, tusz kolor niebieski, linia pisania nie grubsza niż 

0,4 mm, długość linii pisania nie krótsza niż 1200 m. 
200 szt. 

      

44 

Markery permanentne, grube, czarne, wodoodporne, 

końcówka ścięta, do pisania znakowania i kolorowania na 

niemal wszystkich rodzajach powierzchni, również metalu, 

szkle i plastiku, szybkoschnący, niepalny, trwały tusz o 

nieagresywnym zapachu, szerokość linii 1 - 5 mm.   

30 szt. 

      

45 

Markery grube, czarne, wodoodporne, końcówka okrągła do 

pisania znakowania i kolorowania na niemal wszystkich 

rodzajach powierzchni, również metalu, szkle i plastiku, 

szybkoschnący, niepalny, trwały tusz o nieagresywnym 

zapachu, szerokość linii 1-3 mm.   

30 szt. 

      

46 

Markery grube, zielone, wodoodporne, końcówka okrągła do 

pisania znakowania i kolorowania na niemal wszystkich 

rodzajach powierzchni, również metalu, szkle i plastiku, 

szybkoschnący, niepalny, trwały tusz o nieagresywnym 

zapachu, szerokość linii 1-3 mm.   

30 szt. 

      

47 

Markery grube, czerwone, wodoodporne, ze ściętą końcówką 

do pisania znakowania i kolorowania na niemal wszystkich 

rodzajach powierzchni, również metalu, szkle i plastiku, 

szybkoschnący, niepalny, trwały tusz o nieagresywnym 

zapachu, szerokość linii 1-5 mm.   

30 szt. 
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48 

Markery grube, czerwone, wodoodporne, z okrągłą końcówką 

do pisania znakowania i kolorowania na niemal wszystkich 

rodzajach powierzchni, również metalu, szkle i plastiku, 

szybkoschnący, niepalny, trwały tusz o nieagresywnym 

zapachu, szerokość linii 1-3 mm.   

30 szt. 

      

49 

Markery przeznaczone wyłącznie do opisywania płyt 

CD/DVD, szybkoschnący, linia pisania około 0,6 mm, kolor 

czarny. 

30 szt. 

      

50 

Markery grube, w kolorze linii złotym, marker lakierowany 

przeznaczony do wykonywania trwałych oznaczeń na niemal 

każdej powierzchni, także porowatej, tusz pigmentowy, 

dobrze kryjący i wysoce nieprzezroczysty, wodoodporny, 

szybkoschnący, odporny na ścieranie, odporny na działanie 

temperatury do 400 stopni Celciusza, posiadający system 

kontroli dopływu tuszu do końcówki, aluminiowa obudowa, z 

okrągłą końcówką do pisania tusz o nieagresywnym zapachu 

i kryciu zbliżonym do lakieru, nie zawierający toluenu i 

ksylenu, szerokość linii 1-4 mm (750).  

5 szt. 

      

51 

Pojemnik na dokumenty przezroczysty z PCV - półka 

biurowa z tworzywa o grubości min. 4 mm, na dokumenty 

formatu A-4 z wycięciem na krótszym boku, „DUAL” lub 

równoważna.  

100 szt. 

      

52 
Temperówki pojedyncze, w kształcie klina, wykonane ze 

stopu magnezu,   
300 szt. 

      



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dostawa materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

  

 

35 

53 

Papier format A3 (rozmiar: 420 x 297 mm.), 250 kartek w 

jednej ryzie, dostarczany w oryginalnym opakowaniu 

producenta, bezpyłowy, satynowo gładka powierzchnia 

gwarantująca uzyskanie nasyconych kolorów, gramatura 

(g/m²) 200, białość (CIE) 161, nieprzezroczystość (%) 98, 

grubość (µm) 210, gładkość 75, do zastosowań biurowych, w 

szczególności do kolorowych drukarek laserowych, wydruk 

jedno- i dwustronny, idealny do wielobarwnych prezentacji, 

grafik, wykresów, ofert handlowych. 

30 ryz 

      

54 
Korektor w płynie, w pędzelku, szybkoschnący, biały kolor, o 

bardzo dobrych właściwościach kryjących op=20ml. 
100 szt. 

      

55 

Obwoluta – koszulka z klapką, rozmiar A4,  klapka zakładana 

na drugą stronę, na jednym dłuższym  boku, wpinana  do 

segregatora,  wzmocniony dziurkowany brzeg, wykonane z 

folii PP, grubość folii 100 mic.,10 szt. w opak. 

50 op. 

      

56 
Pinezki do tablic, kolorowe (po 50 szt.  w opakowaniu), typu 

beczułki, z kolorową plastikową końcówką do trzymania. 
30 op. 

      

57 
Skoroszyty na telefony, wymiar nie mniejszy niż 29 x 14 cm., 

½ formatu A4 zszywane na dłuższym boku, sztywne okładki.  
10 szt. 

      

60 
Spinacze biurowe trójkątne (małe, metalowe) rozmiar 25 mm, 

pakowane po 100 szt. w opakowaniu. 
200 op. 
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61 
Spinacze biurowe okrągłe, małe, metalowe, rozmiar 28 mm, 

pakowane po 100 szt. w opakowaniu. 
250 op. 

      

62 
Spinacze biurowe okrągłe, metalowe, rozmiar 50 mm, 

pakowane po 100 szt. w opakowaniu. 
100 op. 

      

63 

Segregator A4/75 mm oklejony na zewnątrz folią 

polipropylenową o strukturze płótna  plast. „esselte” lub 

równoważny (zielony, czerwony, niebieski, czarny) po 250 

szt. z koloru (uwaga równoważny produkt musi również 

spełniać parametry dot. wielkości, oraz musi zgadzać się co 

do ilości oferowanych sztuk). 

800 szt. 

      

64 
Ołówek HB bez gumki wysokiej jakości wykonany z drewna 

cedrowego. 
400 szt. 

      

65 

Segregator A4/50 mm oklejony na zewnątrz folią 

polipropylenową o strukturze płótna plast. „esselte” lub 

równoważny (zielony, czerwony, niebieski, czarny)  po 100 

szt. z koloru(uwaga równoważny produkt musi również 

spełniać parametry dot. wielkości, oraz musi zgadzać się co 

do ilości oferowanych sztuk). 

500 szt. 

      

66 

Segregator A4/30 mm oklejony na zewnątrz folią 

polipropylenową o strukturze płótna plast. „esselte” lub 

równoważny w kolorze zielonym lub inny kolor ustalony z 

Zamawiającym po podpisaniu umowy z 4 ringami (uwaga 

równoważny produkt musi również spełniać parametry dot. 

wielkości, ilość ringów oraz musi zgadzać się co do ilości 

oferowanych sztuk). 

30 szt. 
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67 

Segregator A4/35 mm oklejony na zewnątrz folią 

polipropylenową o strukturze płótna plast. z 2 ringami 

„esselte” lub równoważny, (uwaga równoważny produkt musi 

również spełniać parametry dot. wielkości, ilości ringów oraz 

musi zgadzać się co do ilości oferowanych sztuk). 

30 szt. 

      

93 
Obwoluta twarda, przeźroczysta 0,2 mm typu „L” a 25 szt. w 

opak. 
100 op. 

      

94 
Obwoluta twarda, przeźroczysta, wpinana do segregatora 

0,2mm typu „L” a 25 szt. w opak. 
100 op. 

      

95 

Obwoluta – koszulka do segregatorów,  A4, 100 szt., w opak., 

groszek, wzmocniony dziurkowany brzeg, wytrzymałe, 

grubość folii minimum 48 mic., „Esselte” lub równoważne 

(uwaga równoważny produkt musi również spełniać 

parametry dot. wielkości, wzmocnienia dziurkowanego 

brzegu, wytrzymałości, grubość folii minimum 48 mic oraz 

musi zgadzać się co do ilości oferowanych sztuk). 

50 op. 

      

96 

Obwoluta – koszulka do segregatorów,  A5, 100 szt. w opak., 

wzmocniony dziurkowany brzeg, wytrzymałe, grubość folii 

minimum 48 mic., „Esselte” lub równoważne (uwaga 

równoważny produkt musi również spełniać parametry dot.  

wielkosci, wzmocnienia dziurkowanego brzegu, 

wytrzymałości, grubość folii minimum 48 mic oraz musi 

zgadzać się co do ilości oferowanych sztuk. 

5 op. 

      

97 
Koszyczki (przybornik) na długopisy, stojące – wykonane z 

metalu(siatka) powlekanego czarnym lakierem. 
20 szt. 
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98 

Teczka na gumkę mix kolor A4, lakierowana (po 50 szt. z 

koloru: niebieski, czarny, czerwony, zielony), zamykana 

elastyczną gumką, wykonana z grubego kartonu o grubości 

400 gsm, barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony, 

trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, 

wymiary: 235x2x320. 

300 szt. 

      

99 
Teczka wiązana karton bezkwasowy, bardzo wytrzymała, o 

dobrej jakości, biała A4 gramatura 350g. 
2 000 szt. 

      

100 

Teczka wiązana karton, bardzo wytrzymała, o dobrej jakości, 

rozszerzane brzegi, brzeg szerokość min. 3 cm, grubość 

kartonu minimum 350 g, biała A4. 

2 000 szt. 

      

101 

Koszulki na katalogi, z rozszerzanymi bokami, przeźroczyste, 

wpinane do segregatora, wykonane z mocnej folii PP lub 

PVC, A4, do przechowywania grubych plików dokumentów, 

na min. 120 kartek, otwierane z góry, grubość folii minimum 

120 mic., w 1 opakowaniu 10 szt.”Esselte”, „Leitz” lub 

równoważne (uwaga równoważny produkt musi również 

spełniać parametry dot. posiadania  rozszerzanych boków, 

przeźroczystości, wpinania do segregatora, wykonania z 

mocnej folii PP lub PVC, A4, być do przechowywania 

grubych plików dokumentów, na min. 120 kartek, być 

otwierana z góry, o grubość folii minimum 120 mic. oraz 

musi zgadzać się co do ilości oferowanych sztuk). 

100 op. 

      

102 

Zakreślacz żółty fluorescencyjny z tuszem na bazie wody, 

szerokość linii od 2 do 5 mm., do wszystkich rodzajów 

papieru, w opakowaniu po 10 szt., długość linii pisania 375 

mb. 

25 op. 
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103 

Zakreślacz zielony fluorescencyjny z tuszem na bazie wody, 

szerokość linii od 2 do 5 mm., do wszystkich rodzajów 

papieru,  w opakowaniu po 10 szt. Długość linii pisania 375 

mb. 

10 op. 

      

104 

Zakreślacz pomarańczowy fluorescencyjny z tuszem na bazie 

wody, szerokość linii od 2 do 5 mm., do wszystkich rodzajów 

papieru,  w opakowaniu po 10 szt. Długość linii pisania 375 

mb. 

20 op. 

      

105 

Zakreślacz niebieski fluorescencyjny z tuszem na bazie wody, 

szerokość linii od 2 do 5 mm., do wszystkich rodzajów 

papieru,  w opakowaniu po 10 szt. Długość linii pisania 375 

mb. 

10 op. 

      

106 

Przybornik na biurko, na przybory do pisania i inne akcesoria, 

wykonany z grubego tworzywa, odpornego na pęknięcia, 

dymny, „Dual 906” lub równoważny. 

10 szt. 

      

107 Rozszywacze z niełamliwego plastiku, wytrzymały. 60 szt. 
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108 

Wizytowniki obrotowe, posiadający 200 przezroczystych 

dwustronnych kieszonek na wizytówki o standardowym 

rozmiarze (57x102) na 400 wizytówek oraz przekładki 

oddzielające z nadrukowanymi indeksami  A-Z, w celu 

szybszej i łatwiejszej identyfikacji szukanej wizytówki, 

konstrukcja metalowa, czarna, „Rolodex” lub 

równoważne(uwaga równoważny produkt musi również 

spełniać parametry dot. ilości posaidanych dwustronnych 

kieszonek o standardowym rozmiarze (57x102) na 400 

wizytówek oraz przekładki oddzielające z nadrukowanymi 

indeksami  A-Z, w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji 

szukanej wizytówki). 

2 szt. 

      

110 

Teczka do podpisu  A4, powlekana sztuczna skórą w kolorze 

czarnym, okładka wykonana z tektury o grubości min. 1,9 

mm  i gramaturze min. 1200 g/m2. Wewnętrzne strony 

wykonane z odpornego na rozerwanie kartonu, gramatura 

wewnętrznych przekładek: ok. 450 g/m2. Teczka nie może 

zawierać PCV. Grzbiet harmonijkowy, co najmniej 20 

przegrudek na dokumenty, Wymiary ok. 245x343 mm. 

40 szt. 

      

111 

Teczka korespondencyjna A4, powlekana sztuczna skórą w 

kolorze czarnym, okładka wykonana z tektury o grubości 

min. 1,9 mm  i gramaturze min. 1200 g/m2. Wewnętrzne 

strony wykonane z odpornego na rozerwanie kartonu, 

gramatura wewnętrznych przekładek: ok. 450 g/m2. Teczka 

nie może zawierać PCV. Wymiary 275x343 mm, teczka musi 

zawierać indeksowanie cyfrowe od 1 do 31. 

20 szt. 

      

113 

Atrament niebieski, nadający się do napełniania piór 

wiecznych, posiadający odpowiednią gęstość nie powodujący 

zapychania piór, szybkoschnący, nie tworzący kleksów, nie 

przebijający, o wysokiej trwałości, o intensywnym kolorze, 

równo piszący, pojemność op. min. 57 cm3. 

3 szt. 
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114 

Tusz do pieczątek, w kolorze czerwonym, odpowiedni do 

stempli gumowych i polimerowych, buteleczka 25 ml. z 

dozownikiem ułatwiającym aplikację. 

20 szt. 

      

115 

Tusz do pieczątek w kolorze niebieskim, odpowiedni do 

stempli gumowych i polimerowych, buteleczka 25 ml. z 

dozownikiem ułatwiającym aplikację. 

20 szt. 

      

117 
Naboje duże do pióra Parker, kolor niebieski, w 1 

opakowaniu 5 szt. 
10 op. 

      

118 
Naboje duże do pióra Parker, kolor czarny, w 1 opakowaniu 5 

szt. 
10 op. 

      

119 
Naboje duże do pióra Waterman, kolor niebieski, w 1 

opakowaniu 8 szt. 
10 op. 

      

120 
Naboje duże do pióra Waterman, kolor czarny, w 1 

opakowaniu 8 szt. 
10 op. 

      

121 

Długopis na sprężynce w kulce, z wymiennym wkładem, 

samoprzylepna podkładką, zaopatrzony w rozciągliwa 

sprężynkę (długość jej po rozciągnięciu 80-100 cm) kulka 

musi mieć możliwość obrotu, w komplecie składającym się z 

jednego długopisu i jednego wkładu. 

10 kompletów 

   

122 

Taśma pakowa polipropylenowa z klejem, trwale łącząca, 

kolor brązowy, wymiary 50 mm x 66 mm – długość taśmy na 

rolce min. 65 m.  

100 szt. 

   

123 

Płyty DVD: 

 rodzaj opakowania – Cake-Box (po 50 sztuk w 

opakowaniu)  

 pojemność – 4,7 GB 

 maksymalna prędkość zapisu – 16x 

 rodzaj zapisu - DVD-R (jednokrotnego zapisu, 

jednowarstwowo) 

 kolor wierzchniej strony – niebieski  

 producent - TDK lub równoważny 

3 000 szt. 
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124 

Płyty CD: 

 rodzaj opakowania – Cake-Box (po 50 sztuk w 

opakowaniu)  

 pojemność [Mb/min]– 700/80 

 maksymalna prędkość zapisu – 52x 

 rodzaj zapisu - CD-R (jednokrotnego zapisu) 

 kolor wierzchniej strony – niebieski  

producent - TDK lub równoważny. 

1500 szt. 

   

125 

Płyty Blu-ray jednokrotnego zapisu: 

 rodzaj opakowania – Cake-Box (po 10 sztuk w 

opakowaniu)  

 pojemność – 25 GB 

 maksymalna prędkość zapisu – 2x 

 rodzaj zapisu – BR-R (jednokrotnego zapisu, 

jednowarstwowo) 

 kolor wierzchniej strony – niebieski  

producent - TDK lub równoważny. 

2 op. 

   

126 

Płyty Blu-ray wielokrotnego zapisu: 

 rodzaj opakowania – Jewel Box (po 5 sztuk w 

opakowaniu)  

 pojemność – 25 GB 

 maksymalna prędkość zapisu – 2x 

 rodzaj zapisu – BR-RE (wielokrotnego zapisu, 

jednowarstwowo) 

producent - Verbatim lub równoważny. 

2 op. 

   

127 
Koperta biała z oczkiem adresowym SK klej pod zakładką 

(samoklejące z paskiem) rozmiar 110 x 220 mm. 
2 000 szt. 

   

128 
Papier ozdobny, A4, biały jasny, 100g/m2, z fakturą ozdobną 

po obu stronach kartki,  w opakowaniu po 80 arkuszy. 
10 op. 

   

129 

Koperty ozdobne, kolor biały jasny, minimum 100g/m2, z 

fakturą ozdobną po obu stronach,  wymiary:110x220 mm, 

pasujące do papieru (komplet) opisanego w pozycji wyżej. 

 600 szt. 

   

130 

Papier ozdobny, A4, kość słoniowa, 100g/m2, z fakturą 

ozdobną po obu stronach kartki, w opakowaniu po 80 

arkuszy. 

20 op. 
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131 

Koperty ozdobne,  kość słoniowa, minimum 100g/m2, z 

fakturą ozdobną po obu stronach,  wymiary:110x220 mm, 

pasujące do papieru (komplet) opisanego w pozycji wyżej. 

1 400 szt. 

   

132 
Kołobrulion A4, z okładką twarda tekturowa, min. 90 kartek, 

w kratkę.  
50 szt. 

   

133 
Kołobrulion A5, z okładką twardą tekturowa, min. 90 kartek, 

w kratkę.  
50 szt.  

   

134 
Bloki do flipchartów – gładki, kolor biały, gramatura min. 

70g, wymiary 650 x 1000 mm, 50 kartek w bloku.  
10 szt.  

   

135 

Mazaki do tablic suchościeralnych, kolory - niebieski, z 

zaokrąglona końcówką długość linii pisania min. 900 m, 

mazak musi być specjalnie przeznaczony do tablic 

suchościeralnych (rekomendacja producenta) – w przypadku 

uszkodzenia tablicy Zamawiający zakupi nowa tablicę na 

koszt Wykonawcy.  

10 szt.  

   

136 

Mazaki do tablic suchościeralnych, kolory – czerwony, z 

zaokrąglona końcówką długość linii pisania min. 900 m, 

mazak musi być specjalnie przeznaczony do tablic 

suchościeralnych (rekomendacja producenta) – w przypadku 

uszkodzenia tablicy Zamawiający zakupi nowa tablicę na 

koszt Wykonawcy. 

10 szt.  

   

137 

Mazaki do tablic suchościeralnych, kolory - czarny, z 

zaokrąglona końcówką długość linii pisania min. 900 m, 

mazak musi być specjalnie przeznaczony do tablic 

suchościeralnych (rekomendacja producenta) – w przypadku 

uszkodzenia tablicy Zamawiający zakupi nowa tablicę na 

koszt Wykonawcy. 

10 szt.  

   

139 

Mazaki do tablic suchościeralnych, kolory – zielony, z 

zaokrąglona końcówką długość linii pisania min. 900 m, 

mazak musi być specjalnie przeznaczony do tablic 

suchościeralnych (rekomendacja producenta) – w przypadku 

uszkodzenia tablicy Zamawiający zakupi nowa tablicę na 

koszt Wykonawcy. 

10 szt.  

   

140 

Magnetyczna gąbka do tablicy, gąbka do wycierania tablic 

suchościeralnych i magnetycznych,  z wymiennymi 

wkładami. Musi przyczepiać się do każdej metalowej 

powierzchni esselte lub równoważne.  

5 szt.  
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141 

Tablice korkowe w drewnianej ramie - tablica informacyjna 

służąca do przyczepiania informacji przy pomocy pinezek,  

o wymiarach 100x60 cm, kolor siarczanowy, mocny i 

wytrzymały korek o grubości 7 mm w wersji standartowej, z 

zaczepami do mocowania na ścianie. 

5 szt.  

   

142 

Papier pinowy/koperty pinowe:  

 wymiary: szerokość standardowa (mierzona wraz z 

perforacją): 240 mm, wysokość standardowa 6” (ok. 

15 cm) – 2 koperty na stronie (wysokość zbliżona do 

½ kartki A4), 

 klejenie koperty: na perforacji trakcyjnej (kopertę 

otwiera się przez oderwanie perforacji),  

 łączenie oryginału i koperty – crimplock (nacięcia na 

papierze, 

 pakowanie – w kartony, 

Na dole koperty (poniżej zakrytych informacji) zamieścić 

w dwóch kolumnach następującą informacje: 

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze 

stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy (a) 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy.  

przedzielenie linią 

Podpis płatnika lub osoby upoważnionej oraz pieczątka 

adresowa płatnika.  

Na samym dole po całej długości każdej koperty w białym 

polu zamieszczony napis następującej treści: 

Wydruk jest odpowiednikiem raportu miesięcznego RMUA i 

stanowi ważny dokument, który należy zachować na 

wypadek roszczeń ZUS.   

Papier pinowy/koperty pinowa musi być przygotowana wg. 

załączonej do SIWZ wzoru (patrz załącznik nr 7 do SIWZ 

skan wymaganej papieru pinowego/koperty pinowej) do 

wglądu u Zamawiającego.  

7 200 szt. 

   

143 

Długopisy automatyczne, niebieski wkład, z wymiennym 

wkładem, korpus wykonany z  tworzywa sztucznego, kliops i 

wykończenie niklowane,  nie żelowe, długość linii pisania 

3500 m, szerokość linii pisania do 0,7 mm.  

200 szt. 
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RAZEM 

 

 

 

 

 

Łączna cena oferty brutto (suma wartości z kol. 6) ……………………………zł., (słownie: …...……………………………………………………………..). 

 

UWAGA! 

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa, lub zwolnienia z ww. podatku. 

Kryteria równoważności – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę towaru równoważnego, oferowany przedmiot dostawy musi spełniać następujące kryteria 

równoważności: 

 - dla zszywacza: wytrzymałość i trwałość wykonania urządzenia, łatwość obsługi, jakość i sposób wykonywanych przez urządzenie zszyć (trwałość zszycia plików papieru, 

łatwość przebijania plików papieru),  

 - dla dziurkacza:  wytrzymałość i trwałość wykonania urządzenia, łatwość obsługi, jakość i sposób wykonywanych przez urządzenie prac (łatwość przebijania plików 

papieru, jakość wykonywanych otworów), 

 - dla długopisów żelowych: nie rozmazujący się zapis, tusz musi wyczerpywać się do końca, wytrzymałość i trwałość wykonania, nie wylewanie długopisu,  

- dla segregatorów:  wytrzymałość i trwałość wykonania, łatwość obsługi, estetyka (jakość materiałów wykorzystanych do wykonania segregatora i sposób jego wykonania), 

 - dla obwolut – koszulek do segregatorów: wytrzymałość i trwałość wykonania, łatwość obsługi, estetyka (jakość materiałów wykorzystanych do wykonania segregatora i 

sposób jego wykonania), 

 - dla pojemnik na dokumenty przezroczysty z PCV: wytrzymałość i trwałość wykonania, przezroczystość, 

 - półka biurowa z tworzywa o grubości min. 4 mm, na dokumenty formatu A-4 z wycięciem na krótszym boku: wytrzymałość i trwałość wykonania, przezroczystość, 

 - dla koszulki na katalogi, z rozszerzanymi bokami, przeźroczyste, wpinane do segregatora: wytrzymałość i trwałość wykonania,  

- dla  przybornik na biurko, na przybory do pisania i inne akcesoria: wytrzymałość i trwałość wykonania, 

 - dla wizytownika obrotowego: wytrzymałość i trwałość wykonania, 

 - dla magnetycznej gąbka do tablicy: trwałość wkladu ścieralnego, jakośc scierania tablicy (dokładność),  

- dla płyt CD, DVD i Blu-ray: jakość wykonywanych zapisów na płycie, procentowy udział bezbłędnie wykonanych zapisów.  



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dostawa materiałów biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 

  

 

46 

 

Uwaga Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność oferowanego towaru np. poprzez dostarczenie próbek towarów równoważnych, dokumentów z badań 

laboratoryjnych lub innych badań porównawczych wykonanych przez specjalistyczny ośrodek.  

 

 

 

 

                    ____________________________________ 

                                 podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

   , dnia   .  ._______r.
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Załącznik 6 do SIWZ 

Wzór oświadczenia 

Potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale IV SIWZ – Wykaz wiedzy i doświadczenia  

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonujemy, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej … dostaw o wartości  co najmniej ............... PLN brutto odpowiadającą 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

 

Nazwa zamówienia  

Nazwa i 

adres 

Odbiorcy 

Wartość 

zamówienia 

Rodzaj i zakres 

zamówienia  

(dostaw) 

Czas realizacji 

Od  

 

Do: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

     

 

 

     

      

 

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że 

wykazane dostawy zostały wykonane należycie. 

 

 

 

__________________, dnia __ __ 2012 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 
 


