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Ogłoszenie nr 540092141-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543400-N-2020 

Data: 25/05/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Krajowy numer identyfikacyjny 01638763000000, ul. ul.

Przemysłowa  30/32, 00-450  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5836600, e-

mail rpd@brpd.gov.pl, faks 22 5836696. 

Adres strony internetowej (url): www.brpd.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 20 pozycji

asortymentowych materiałów informacyjnopromocyjnych z podziałem na dwie opisane poniżej

części. Zamówienie obejmuje naniesienie projektów graficznych, logotypów oraz innych

oznaczeń na zamawianych materiałach informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostarczenie zamawianych

materiałów informacyjno-promocyjnych do nowej siedziby Zamawiającego w Warszawie przy

ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa. Wykonawca zobowiązany jest w ramach dostawy do
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wniesienia zamówionych produktów do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia-

magazynu w piwnicy ww. budynku (dostępna winda). Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia, w tym wymagania związane ze znakowaniem, sposób pakowania i opisu

zamawianych materiałów określa Załącznik nr 1 do SIWZ- SOPZ.1)Część I pn. „Dostawa

materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa

I”Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 5 pozycji asortymentowych materiałów

informacyjno-promocyjnych: 1. E-czytnik z etui -100 sztuk, 2. Głośnik bluetooth- 100 sztuk, 3.

Pióro wieczne -50 sztuk, 4. Power bank- 100 sztuk, 5. Słuchawki bezprzewodowe w etui – 300

sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część

I. 2)Część II pn. „Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw

Dziecka – Grupa II” Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 15 pozycji

asortymentowych materiałów informacyjno promocyjnych: 1. Brelok miś- 1500 sztuk, 2. Brelok

odblaskowy – 5000 sztuk, 3. Długopis 2500 sztuk, 4. Długopis 4-kolorowy -2000 sztuk, 5. Gra

drewniana- 200 sztuk, 6. Magnes- 2500 sztuk, 7. Ołówek elastyczny – 1000 sztuk, 8. Ołówek z

nakładką- 2000 sztuk, 9. Opaska odblaskowa- 5000 sztuk, 10. Piłka do koszykówki- 200 sztuk,

11. Piłka nożna- 350 sztuk, 12. Piłka siatkowa – 350 sztuk, 13. Pluszak Mikołaj – 500 sztuk, 14.

Ręcznik sportowy- 300 sztuk, 15. Torby materiałowe- 1000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu

części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II. 

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj

i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 16 pozycji

asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych z podziałem na dwie opisane poniżej

części. Zamówienie obejmuje naniesienie projektów graficznych, logotypów oraz innych

oznaczeń na zamawianych materiałach informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostarczenie zamawianych

materiałów informacyjno-promocyjnych do nowej siedziby Zamawiającego w Warszawie przy

ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa. Wykonawca zobowiązany jest w ramach dostawy do

wniesienia zamówionych produktów do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia-

magazynu w piwnicy ww. budynku (dostępna winda). Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia, w tym wymagania związane ze znakowaniem, sposób pakowania i opisu

zamawianych materiałów określa Załącznik nr 1 do SIWZ- SOPZ. Przedmiot zamówienia

podzielony jest na dwie następujące części. 1) Część I pn. „Dostawa materiałów informacyjno-
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promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa I” Przedmiotem części I zamówienia

jest dostawa 5 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. E-czytnik z

etui -100 sztuk, 2. Głośnik bluetooth- 100 sztuk, 3. Pióro wieczne -50 sztuk, 4. Power bank- 100

sztuk, 5. Słuchawki bezprzewodowe w etui – 100 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części I

zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część I. 2) Część II pn. „Dostawa materiałów

informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa II” Przedmiotem części

II zamówienia jest dostawa 11 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno

promocyjnych: 1. Brelok miś- 1500 sztuk, 2. Brelok odblaskowy – 3000 sztuk, 3. Długopis 2000

sztuk, 4. Długopis 4-kolorowy -2000 sztuk, 5. Gra drewniana- 200 sztuk, 6. Magnes- 2000 sztuk,

7. Ołówek z nakładką- 2000 sztuk, 8. Opaska odblaskowa- 1000 sztuk, 9. Piłka do koszykówki-

300 sztuk, 10. Pluszak Mikołaj – 250 sztuk, 11. Torby materiałowe- 1000 sztuk. Szczegółowy

opis przedmiotu części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji dostaw o tożsamym z

przedmiotem zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w

postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co

najmniej 2 dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych odpowiadających swoim rodzajem

przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto każda.

Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy

(przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne

podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia

powyższego warunku dostaw o wartości mniejszej niż wymagana świadczonych na rzecz kilku

różnych Zleceniodawców. W przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej dostawy, na

dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie

mniejszą niż 80 000,00 zł. Warunek określony dla I i II części zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji dostaw o tożsamym z
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przedmiotem zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w

postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co

najmniej 2 dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych odpowiadających swoim rodzajem

przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto każda.

Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy

(przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne

podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia

powyższego warunku dostaw o wartości mniejszej niż wymagana świadczonych na rzecz kilku

różnych Zleceniodawców. W przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej dostawy, na

dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie

mniejszą niż 50 000,00 zł. Warunek określony dla I i II części zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego na

dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów:dla wykazania spełnieniawarunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz.

5 ust.1 pkt 2 lit. c SIWZ- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem

przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów ich należytego

wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. *dowodami, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. 

W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU:1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego na

dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów:dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz.

5 ust.1 pkt 2 lit. c SIWZ- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem

przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów ich należytego

wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. *dowodami, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:Data: 2020-06-02, godzina: 15:00 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do



28.05.2020

6/7

udziału w postępowaniu:Data: 2020-06-05, godzina: 15:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 

W ogłoszeniu jest: IV.6.5) Informacje dodatkowe: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w obecnej

siedzibie Zamawiającego w Warszawie 00-450 przy ul. Przemysłowej 30/32 dnia 02.06.2020 r. o

godz. 15:30 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.5) Informacje dodatkowe: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w

obecnej siedzibie Zamawiającego w Warszawie 00-450 przy ul. Przemysłowej 30/32 dnia

05.06.2020 r. o godz. 15:30 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik 1 

Punkt: Część 1 punkt 1 

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 5 pozycji asortymentowych

materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. E-czytnik z etui -100 sztuk, 2. Głośnik bluetooth-

100 sztuk, 3. Pióro wieczne -50 sztuk, 4. Power bank- 100 sztuk, 5. Słuchawki bezprzewodowe

w etui – 300 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do

SIWZ, część I 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 5 pozycji

asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. E-czytnik z etui -100 sztuk, 2.

Głośnik bluetooth- 100 sztuk, 3. Pióro wieczne -50 sztuk, 4. Power bank- 100 sztuk, 5.

Słuchawki bezprzewodowe w etui – 100 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części I

zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część I 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
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Numer sekcji: Załącznik 1 

Punkt: Część 2 punkt 1 

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 15 pozycji asortymentowych

materiałów informacyjno promocyjnych: 1. Brelok miś- 1500 sztuk, 2. Brelok odblaskowy –

5000 sztuk, 3. Długopis 2500 sztuk, 4. Długopis 4-kolorowy -2000 sztuk, 5. Gra drewniana- 200

sztuk, 6. Magnes- 2500 sztuk, 7. Ołówek elastyczny – 1000 sztuk, 8. Ołówek z nakładką- 2000

sztuk, 9. Opaska odblaskowa- 5000 sztuk, 10. Piłka do koszykówki- 200 sztuk, 11. Piłka nożna-

350 sztuk, 12. Piłka siatkowa – 350 sztuk, 13. Pluszak Mikołaj – 500 sztuk, 14. Ręcznik

sportowy- 300 sztuk, 15. Torby materiałowe- 1000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części II

zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II. 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 11 pozycji

asortymentowych materiałów informacyjno promocyjnych: 1. Brelok miś- 1500 sztuk, 2. Brelok

odblaskowy – 3000 sztuk, 3. Długopis 2000 sztuk, 4. Długopis 4-kolorowy -2000 sztuk, 5. Gra

drewniana- 200 sztuk, 6. Magnes- 2000 sztuk, 7. Ołówek z nakładką- 2000 sztuk, 8. Opaska

odblaskowa- 1000 sztuk, 9. Piłka do koszykówki- 300 sztuk, 10. Pluszak Mikołaj – 250 sztuk,

11. Torby materiałowe- 1000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia stanowi

Załącznik nr 1 do SIWZ, część II. 


