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Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne
2022/S 077-209558

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Krajowy numer identyfikacyjny: 016387630
Adres pocztowy: ul. Chocimska 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-791
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Sokołowska
E-mail: przetarg@brpd.gov.pl 
Tel.:  +48 225836600
Faks:  +48 225836696
Adresy internetowe:
Główny adres: https://brpd.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ 
ochrony prawa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona praw dzieci

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka
Numer referencyjny: BRPD/ZP/15/2022

II.1.2) Główny kod CPV
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39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 22 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-
promocyjnych dla BRPD z podziałem na 3 części.1) Część I –dostawa 9 pozycji 1)Notes skórzany z wkładem 
150 szt., 2)Parasol 150 szt.,3)Koc piknikowy 200 szt.,4)Plecak 400 szt.,5)Piórnik 400 szt.,6)Głośnik Bluetooth 
100 szt.,7)Słuchawki bezprzewodowe 100 szt.,8)Czytnik e-booków 50 szt.,9)Tablet 20 szt. Część II-dostawa 
11 pozycji 1)Piłka plażowa 1000 szt.,2)Opaska niezgubka 3000 szt.,3)Brelok miś 3000 szt.,4)Miś maskotka 
2000 szt.,5)Opaska odblaskowa 10 000 szt.,6)Brelok odblaskowy 10 000 szt.,7)Długopis 8000 szt.,8)Ołówek 
z nakładką 8000 szt.,9)Magnes 3D z PCV 5000 szt.,10)Piłka nożna 1500 szt.,11)Koszulka sportowa 500 szt. 
Część III-dostawa 2 pozycji 1)Puzzle piankowe układanka logiczna tangram 80 000 szt.2)Puzzle piankowe 
układanka logiczna tangram 20 000 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 1 do SWZ-
OPZ i zał. nr 9-PPU. Dodatkowy kod CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka część I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 9 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno 
promocyjnych: 1) Notes skórzany z wkładem 150 szt., 2) Parasol 150 szt., 3) Koc piknikowy 200 szt., 4) 
Plecak 400 szt., 5) Piórnik 400 szt., 6) Głośnik Bluetooth 100 szt., 7) Słuchawki bezprzewodowe 100 szt., 
8) Czytnik e-booków 50 szt., 9) Tablet 20 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ, część I. Zamówienie obejmuje opracowanie projektów graficznych oraz naniesienie 
grafik, logotypów oraz innych oznaczeń na zamawianych materiałach informacyjno-promocyjnych, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostarczenie zamawianych 
materiałów informacyjno - promocyjnych do 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). 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający wymaga udzielenia przez 
Wykonawcę 6 miesięcznej gwarancji na asortyment dostarczony w ramach zamówienia od dnia jego 
protokolarnego odbioru.Dodatkowy kod CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 234 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.Skrócenie terminu dostawy względem 
terminu maksymalnego podlega ocenie wg kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ (rozdz.XVII)-w przypadku 
zaoferowania krótszego terminu dostawy jest on wiążący.Realizacja zgodnie z harmonogramem opisanym w 
OPZ.Gwarancja 6 m-cy na dostarczony asortyment-więcej w SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka część II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno promocyjnych: 
1) Piłka plażowa 1000 szt., 2) Opaska niezgubka 3000 szt., 3) Brelok miś 3000 szt., 4) Miś maskotka 2000 
szt., 5) Opaska odblaskowa 10 000 szt., 6) Brelok odblaskowy 10 000 szt., 7) Długopis 8000 szt., 8) Ołówek z 
nakładką 8000 szt., 9) Magnes 3D z PCV 5000 szt., 10) Piłka nożna 1500 szt., 11) Koszulka sportowa 500 szt., 
Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, część II.
Zamówienie obejmuje opracowanie projektów graficznych oraz naniesienie grafik, logotypów oraz innych 
oznaczeń na zamawianych materiałach informacyjno-promocyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostarczenie zamawianych materiałów informacyjno - promocyjnych 
do 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). Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy 
stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 6 miesięcznej 
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gwarancji na asortyment dostarczony w ramach zamówienia od dnia jego protokolarnego odbioru.Dodatkowy 
kod CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 245 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.Skrócenie terminu dostawy względem 
terminu maksymalnego podlega ocenie wg kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ (rozdz.XVII)-w przypadku 
zaoferowania krótszego terminu dostawy jest on wiążący.Realizacja zgodnie z harmonogramem opisanym w 
OPZ.Gwarancja 6 m-cy na dostarczony asortyment-więcej w SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka część III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno promocyjnych: 
1) Puzzle piankowe układanka logiczna tangram 80 000 szt. 2) Puzzle piankowe układanka logiczna tangram 
20 000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części III zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, część III. 
Zamówienie obejmuje opracowanie projektów graficznych oraz naniesienie grafik, logotypów oraz innych 
oznaczeń na zamawianych materiałach informacyjno-promocyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostarczenie zamawianych materiałów informacyjno - promocyjnych 
do 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). Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy 
stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 6 miesięcznej 
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gwarancji na asortyment dostarczony w ramach zamówienia od dnia jego protokolarnego odbioru.Dodatkowy 
kod CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji umowy maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.Skrócenie terminu dostawy względem 
terminu maksymalnego podlega ocenie wg kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ (rozdz.XVII)-w przypadku 
zaoferowania krótszego terminu dostawy jest on wiążący.Realizacja zgodnie z harmonogramem opisanym w 
OPZ.Gwarancja 6 m-cy na dostarczony asortyment-więcej w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej 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 100 000,00 PLN brutto każda. Do materiałów 
informacyjno-promocyjnych nie zalicza się materiałów drukowanych typu ulotka, plakat, publikacja.Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie 
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przedstawionych przez Wykonawcę kompletnych dokumentów, tj. wykazu dostaw oraz dowodów ich należytego 
wykonania.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia - ala wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 
V ust. 1 SWZ- w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia - wykazu 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 2 
dostaw materiałów informacyjno - promocyjnych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia, o wartości co najmniej 100 000,00 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, a także 
załączeniem dowodów ich należytego wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 
do SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przesłanki wykluczenia z postępowania: 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 uPzp.2) 
Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych 
w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 8 - 10 uPzp.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia - celem wykazania braku podstaw do wykluczenia - w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 
dni terminie, aktualnych na dzień złożenia: a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 
1 pkt 1 i 2 uPzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 7 do SWZ. c) w celu potwierdzenia braku postawy do wykluczenia, o której mowa w rozdz. VII ust. 
2 pkt. 1 SWZ - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie 
wezwie do złożenia wskazanego podmiotowego środka dowodowego, jeżeli Zamawiający może go uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do 
tego środka. d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 
w SWZ – tj. art. 108 ust. 3-6 uPzp i art. 109 ust. 5 i 8-10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do 
SWZ.
Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opisano w rozdz. VI SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 9 do 
SWZ.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zmiana umowy dla swej ważności, pod rygorem nieważności, wymaga 
zachowania formy pisemnej. Postanowienia ustalone w projektowanych postanowieniach umowy nie podlegają 
negocjacjom.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia kopii umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu danych niezbędnych do zawarcia 
umowy, m.in.:do komparycji umowy, nr rachunku bankowego oraz danych osoby wyznaczonej do kontaktów.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Ofertę należy złożyć zgodnie z rozdz.X-XII SWZ w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do 
złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na mini portalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.Sposób złożenia 
oferty, w tym zaszyfrowania oferty- https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez opcję „Deszyfrowanie” ofert dostępnej na miniPortalu.Najpóźniej przed 
otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie int.prowadzonego post.informację o kwocie przeznaczonej 
na sfinansowanie zamówienia.Po otwarciu ofert udostępni informacje zgodnie z art. 222 ust.5 uPzp. Otwarcia 
dokona Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 uPzp i najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,którego oferta 
została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń/dokumentów wymienionych w rozdziale VIII ust.2 SWZ.W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną 
przy użyciu miniPortalu, ePUAP /BRPD/SkrytkaESP (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji 
i formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku) https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty 
elektronicznej na adres: przetarg@brpd.gov.pl  (nie dotyczy złożenia oferty). Adres strony internetowej 
prowadzonego postępowania (link do postępowania na miniportalu): https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej 
przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal ePUAP dostępnej pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wykonawca 
przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w 
instrukcji oraz regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać 
postanowień tego regulaminu i instrukcji. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy do złożenia,zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Wszelkie 
zawiadomienia,oświadczenia,wnioski i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się 
na nr referencyjny BRPD/ZP/15/2022 lub nr ogłoszenia.Wykonawca składa ofertę składa na Formularzu 
ofertowym,zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.Oferta musi ona zawierać nast. 
oświadczenia i dokumenty:a) oświadczenie/a w formie JEDZ zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ 
(Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w Załączniku nr 3 do SWZ w wersji elektronicznej w postaci 
pliku: xml. oraz pdf. Wykonawca do wypełnienia oświadczenia JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne 
na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. Oświadczenie w formie JEDZ składa się w oryginale z 
ofertą w formie elektronicznej-opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.b) pełnomocnictwo,z 
którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);c) oświadczenie, o którym mowa w rozdz.VI ust. 
7 SWZ. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);d)zobowiązanie podmiotu do udostępnianiu 
zasobów, jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot.Wzór stanowi Zał. 
nr 6 do SWZ e) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdz.XXII 
SWZ. Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów uPzp.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje 
na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji 
o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 
sposób inny niż określony w pkt. 1 powyżej. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 
powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Szczegółowe 
informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX uPzp „Środki ochrony prawnej”.
CD.VI.3:
Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie zostały 
odrzucone. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych szczegółowo w rozdz. XVII SWZ. Łączna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów 
przyznanych w opisanych poniżej kryteriach. Zasady przyznawania punktów w każdym kryterium opisano 
w SWZ. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta 
o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów w ramach ww. kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać 
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 
i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała 
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o 
najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można 
dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, 
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składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez 
nich ofertach.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022
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