
Ogloszenie nr 593003-N-2017 z dnia20l7-09-25 r.

\Yarmirisko-Mazurski Fundusz "Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie: Sukcesywna dostawa mrterialt6w biurowych na potrzeby Warmi6sko-

Mazurskiego Funduszu ,rPorgczenia Kredltowe" Sp. z o,o. w Dzialdowie

OGI-OSZENIE O ZAMoWIENTU - Dostawv

Zam ieszczanie oglosznniaz Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy t Zamowienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6llinansowanego ze Srodkr6w Unii Europejskiej

Tak

Narya projektu lub programu

RPO WiM I. RPO WiM II. PO RPW I. PO RPW II

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqcnie zklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno56, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie

jednostek, kt6re bgdq rcalio-owtly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

NaleZy poda6 minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 2 DSI^wy Pzp, nie mniejsry niz

30%, os6b zatrudnionychprzezzzklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w o/o)

SEKCJAI: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprow adza centralny zamawiajqcy

Tak

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli przrprowadzenie postqpowania

Nie

Informacje na temst podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierryli prowadzenie postepowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jezeli lzk,nalezy wymienii zamawi ajqcych,kt''rq wsp6lnie przeprowadzaj? postQpowanie oraz poda6 adresy ich sie&ib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby

do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcyni z innych paristw cdonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Llnii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe

prawo zam6wiefi publicmych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Warminsko-Mazurski Fundusz "Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, krajowy numer identyfikacyjny 51958672200000, ul. ul.

Wolno6ci 4 ,13200 Dzialdowo, woj. warmiirsko-mazurskie, panstwo Polska,tel.23 697 50 52,e-mailprezes@poreczenia-kredytowe.info; bz@poreczenia-

kredytowe.info, faks23 697 50 54.

Adres strony intemetowej (URL): www.poreczenia-kredytowe.info

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyskac dostgp do narzgdzi i urz4dzen lub format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne w.poreczenia-

kredytowe.info

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGOT Inny (proszg okreSli6):

Sp.z o.o.

I.3) WSPOLNE LIDZIELANIE ZAM6WIENIA (ieieli dotyc4t):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania z zamawiaj4cymi z innych pairstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania,

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zm6wienie bgdzie udzielane przezkuzdego z zmrawiaj4cych

indywidulnie, czy zam6tieniezostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostgp do dokument{iw z postgpowania moila uzyskad pod adresem (tlRL)



Nie

www. poreczenia-kredytowe. info

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych warunk6w zan6wienia

Nie

www. poreczenia-kredytowe. info

Dostqp do dokument6w z postgpowsnia jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpow.niu naleZy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Warmiirsko-Mazurski Fundusz "Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, ul. WolnoSci 4, l3-200 Dzialdowo

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

Komunikacja elektroniczma wymaga korzystania znar4dziiurz4dzeri lub format6w plik6q kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzg&i mo2na uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezanawiaj4cego: Sukcesywna dostawa material6w biurowych na potrzeby Warmifrsko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenta

Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie

Numer referencyjny:

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

IL3) Informacja o mo2liwoici skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopusz*zenie do udzialu w postgpowaniu noilna skladad w odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czgici lub grup czgfui:

Makrymalna liczba czg6ci zam6wienia, na kt6re mo2€ mstad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, :alaes, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlunych lub okrellenie zapotr:ehowania i wwagari ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre3lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: l. Przedmiotem zam6wieniajest

sukcesyma dostawa w okresie truania umowy fabrycznie nowych material6w biurowych na potzeby Waminsko-Mzurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe"

Sp.zo.o.wDzialdowie



tr.5) Gl6wny kod CPV: 30190000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (eieli :umuwiujqcy podaie informacje o wartoici zam6wienia):

Warto66 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umt5w ramowych lub dynamic:nego systemu zakup6w szacunkows calkowita maktmalna warbit w ulry okrcsie obowupnvania umowy ramowej

lub dynamic:nego systemu zakup6w)

II.7)Czyprzewidujesigudzieleniezan6wie6,o kt6rych mowawart 6Tust. l pkt6iTlubwart. l34 ust.6pkt3 ustawyPzp: Nie

OkeSlenie przedmiotu, wi€lko6ci lub zakesu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt

3 ustawy Pzp:

Il.8) Okres, w kt6rym realizowane b$zie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawartr umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony

dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: 12 lub dniachz

lub

data rozpoczgcia: Iuh zakoiczrniaz

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

[I.1) WARITNKI ITDZIAI-U W POST4POWANIII

[I.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Oke3lenie warunk6w:

Infomacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

Okre6lenie warunk6w:

Zmawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych

czymo5ci przy realizacji zam6wienia wrz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Infomacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2,1) Podstrwy wykluczenia okreslone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

LIl.2,2) Zamawiajqcy prznwiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy pruewiduje nastgpujqce fakultatywne

podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OsWrlOCZnf SXr-enANyCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WST4PNEGO POTWIERDZENTA, zE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENTU ORAZ SPELNTA WARITNKI ITDZIALU W POST4POWANIIT ORAZ SPELNIA KRYTERJA SELEKCJT

Oiwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rII.4) WYKAZ OSWhUCZTN r-UB DOKUMENToW, SKLADATTYCH PRZEZ WYKONAWC4 W POSTQPOWANTIT NA WEZWANIE



ZAMAWTAJACEGO W Cf,LU POTWIERDZENTA OKOLTCZNOSCL O Xr6nvCH MOWA W ART. 2s UST. I PKT 3 LISTAWY PZP:

ur.s) wyKAZ oSwrenczr* luB DoKUMENT6w sxr,nnluycH pRzEz wyKoNAwcE w posrDPowANILI NA wEzwANIE

zAMAwIAJAcEGo w CELU poTwIERDzENIA oxor,rcznoScl, o KTORvCH MowA w ART. 2s LIsr. I pKT I LIsrAwy pzp

[I.5.1) W ZAKRESIE SPEI,NIANIA WARTINKOW TIDZIAI-U W POSTIPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

rrr.6) wyKAZ oswrenczut{ luB DoKUMENT6w sxr,anenycH pRzEz wYKoNAwc4 w POSTDPoWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 TIST, 1 PKT 2 TISTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt trL3) - trI.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zanawiaj4cy i4da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezry poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV,1.4) Wymaga sig zloirnia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zloilenie ofefi wanantowej dopuszcza si9 tylko zjednoczesnym Aozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV,1.6) Przewidywana liczba wykonawc6q kt6rzy rnst^n4zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(pr:etarg ogranic:ony, negocjacje : oglos:eniem, dialog konkwenq)jny, Wrtnerstvo innovacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

W.I,7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawula

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w mowy rmowej:

Infomacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej b9d4 zamieszczone dodatkowe infomacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakup6w:



Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

Pzewiduje sig pobranie ze Aoaonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4&enia ofert w ramach mowy ramowej/dynamicznego systemu

zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicmej (przenrg nieogrunic:ony, pr:etarg ogranic:ony, negocjacje : oglos:eniem) Nie

Nale2y poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Neleiry wskazad elementy, kt6rych wartoici bgdq przedmiotem aukcji elektronicnej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartofci, wynikajqce z opisu przedmiotu zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, najakich wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysoko3ci

postepiefi):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzan i specyfikacji technicznych wzakresie pol4czeir:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4pieir, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert3

IV.2,2) Kryteria

(ryteria

lena )0,00

lermin realizacji jednos*owego zam6wienir 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kttirej mowa w art.24aa ust. I ustrwy Pzp (przetarg nieograniczony)

laK

IV.3) Negocjacje z oglosuniem, dialog konkurencyjny, prrtnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewi&iane jest zastrzez€nie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wsQpnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewi&iany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podad informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dirlogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagair zamawiaj4ego lub infomacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko5ci nagr6d dla wykonawc6q kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli

zarnawiaj1cy pzewiduje nagrody :

Wstgpny harmonogram postgpowania:

--?C/



Po&ial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzah:.

Nalezy podad infomacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV,3,3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadad wszystkie oferty:

Po&ial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia:

Infomacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licyacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elekhonicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji eleldronicznej, w tym wymagania techniczne uz4&eir informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeflenie minimalnych wysokoSci post4pieh:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich truania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktfirzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: go&ina:

Temin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki amknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowieni4 kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicmego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r

umowy:

Wymagania dotyc z4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Infomacje dodatkowe:

rv.5)ZMIANA ITMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do trefci oferty, ns podstrwie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nale2y wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zrnian:

IV.6) INFORMACJE ADMINTSTRACYJNE

IV.6.l)Spos6budostgpnianiainformacjiocharakterzepoufnym (e2etidotyc:y):

Srodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV,6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017 -10-03, go&ina; 1 I :00,

Skr6cenie terminu skladania miosk6w, ze wzglgdu na piln4 potzebg udzielenia zam6wienia (puetarg nieograniczony, pzetarg ogranrczony, negocjacje z

ogloszeniem):

Nie

Wskazad powody:

Jqzyk lub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

IV.6.3) Ternin zwiezrnie ofert{: do: okes w dniach: 30 (od ostateczrego terminu skladania ofert)



W.6.4) Pran'idujc riQ udcryr:bicoh portgpowrnie o udzielenic zrm6whnie, w przypedlu nieprzyznrnir Srodk6w pochod4cych z budietu Unii Europcjrliej

orrz niepodlegajlcych zwrotowi 5mdk6w z ponocy udzicloncj przcz prfrrtwr cdonkovrkic Eur,opcjskiego Poroamienie o Wolnyn ErndlE (EFXA), kt'6rc

mirly by6 przearczone nl lfinluowenic crlolci lub c4lci zrn6wienie: Tak

W.6.5) Przewiduje sig uniewrlnienic posQpowrnie o udzielcnic zeu6wienir, jcieli Smdki rlu{ce rfinansow;niu zem6wief ne bednnir nrukowc lub prrce

rozwojowe, kt6rt zrmewiejlqr anirrzrrlpraLrLczyfnr fmtnrorrnie cdoici lub c45ci zrn6wienir, nie actrly mr przyrnrne

IV.6.6) Informecje dodetkowe:

ZAI.ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH


