
 

 

 

Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

         Warszawa, 13.06.2019 r.   

Numer zamówienia: IBE/165/2019  

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych”.  

 Miejsce realizacji zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania 
zamówionych materiałów własnym transportem do siedziby Zamawiającego w 
Warszawie przy ul. Górczewskiej 8.  

 Częstotliwość składanych zamówień: 2 raz w tygodniu.  

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (transport i wniesienie) 
materiałów biurowych w zakresie określonym przez Zamawiającego w 
zamówieniu w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstszego składania zamówień niż w/w  
w przypadku gdy kwota jednorazowego zamówienia przekracza 1000 PLN brutto. 

 
Zamawiający informuje, że przewiduje zamówienia „podobne/dodatkowe” maksymalnie 
do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.  

 
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Wykonawca składający ofertę musi spełniać poniższy warunek udziału  
w postępowaniu: 
- posiada doświadczenie w zakresie dostaw artykułów biurowych tzn. wykaże 
zrealizowanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywane  
w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostawy w zakresie dostaw artykułów 
biurowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto wraz  
z załączeniem do każdej wykazanej dostawy dokumentu potwierdzającego jej 
należyte wykonanie. 

 

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi 

uzupełniony wykaz, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.   

 
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 
 

Cena 100% - maksymalnie 100 pkt. 



 

   

 

 

 
W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 
Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty 
ocenianej 

 
Ocena kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

 
 Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
   
5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 2); 

b) cennik szczegółowy (załącznik nr 2a); 

c) wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 3); 

d) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw artykułów biurowych. 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

ogłoszenia w terminie do 21.06.2019 r. do godz.  12.00, decyduje data wpłynięcia 

oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyć osobiście w pok.  b 3 Instytutu Badań Edukacyjnych/  

▪ lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

▪ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

7. Z Wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia. 

8. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


