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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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/

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
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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n0097o2n
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-056379
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209558
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/04/2022

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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 
adresemhttps://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 
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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.
Powinno być:
Z postępowania wyklucza się też Wykonawców,w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności z 
art.7ust.1 ust.z dn13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835):a)Wykonawcę 
wymienionego w wykazach określonych w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpisanego na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w 
art.1pkt.3 tejże ustawy,b)Wykonawcę,którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ust. z dn.1.03.2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r.,o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art.1pkt.3 ustawy,c)Wykonawcę,którego jednostką 
dominującą w rozumieniu art.3ust.1pkt.37 ust. z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24.02.2022 r.,o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art.1pkt.3 ustawy.Wykluczenie następuje 
na okres trwania ww.okoliczności,nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.Oferta Wykonawcy wykluczonego wobec ww. przesłanek podlega 
odrzuceniu.
Zamawiający skorzysta z 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 rozdz.VIII ust.2 SWZ.W postępowaniu 
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 dot.złożenia oferty).Adres strony internetowej 
prowadzonego postępowania (link do postępowania na miniportalu): https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c
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 Zał. nr 3 do SWZ (Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w Zał. nr 3 do SWZ w wersji elektronicznej w 
postaci pliku: xml. i pdf.Wykonawca do wypełnienia JEDZ może wykorzystać narzędzie na stronie: https://
espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. Oświadczenie w formie JEDZ składa się 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 w załączniku nr 4 do SWZ 
(jeżeli dotyczy);d)zobowiązanie podmiotu do udostępnianiu zasobów, jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów 
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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.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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.

https://miniportal.uzp.gov.pl

