OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
Zamawiający: Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
ul. Nowy Świat 23/25 m 30, 00-029 Warszawa
tel: +48 22/ 392 76 89; fax.: +48 22/ 435 62 47
e-mail: pkazanecki@eedc.org.pl

Zaprasza do składania ofert cenowych na

ZAKUP i DOSTAWĘ PAPIERU OFFSETOWEGO

1. Tryb udzielania zamówienia
Zapytanie o cenę zorganizowane na podstawie pkt 4c) Zasad dokumentowania wydatków w
kontekście wydatkowania środków publicznych obowiązujących u Zamawiającego
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 3 miast na terenie Republiki Białoruś (Mińsk,
Grodno, Brześć), papieru offsetowego klasy 0 w formacie 84 cm o gramaturze 45 gram na
metr kwadratowy. Zamawiana ilość wynosi 19 ton papieru.
3. Zamówienia częściowe, zamówienia uzupełniające i oferty wariantowe.
3.1 Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.
3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2011r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
5.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej
wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia;
d) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia – w
szczególności wykonać co najmniej jedną dostawę papieru na terytorium
Białorusi o wartości dostawy co najmniej 65.000 PLN brutto.
5.2 W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca składa:
a) aktualny (t.j. wystawiony nie więcej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej;
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b) wykaz wykonanych dostaw, potwierdzający wykonanie co najmniej jednej
dostawy papieru na terytorium Białorusi o wartości dostawy co najmniej
65.000 PLN brutto. Do wykazu musza być dołączone dokumenty
potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
5.3 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w
innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego datę wskazaną na
złożonej ofercie.
5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.
5.2.a, Wykonawca może złożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w
pkt. 5.2.b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.6 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5.4 i 5.5 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.7 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.
7. Kryteria oceny ofert.
7.1 Oferty które spełnią warunki zostaną ocenione przez Zamawiającego jedynie w
oparciu o kryterium ceny.
7.2 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy/tym Wykonawcom,
który przedstawi/którzy przedstawią najniższą cenę za realizację zamówienia.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Paweł Kazanecki e-mail pkazanecki@eedc.org.pl
9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta - papier offsetowy” należy złożyć lub
dostarczyć w oryginale do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25
lok. 30, 00-029 Warszawa, do dnia 1 sierpnia 2011 r. do godz. 12.
10.Termin związania ofertą.
Wynosi 30 dni.

Zatwierdzono:
M.Dębkowska
Warszawa, 2011-07-08
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