03.11.2022 r.
ZAPYTANIE OTWARTE
na zakup i dostawę niemowlęcych ubranek typu body z nadrukiem oraz dziecięcych koszulek
z nadrukiem na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
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1. ZAMAWIAJĄCY
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
REGON 24000001258
Adres mailowy do kontaktów w sprawie
NIP: 525-001-12-66
zapytania:
fax (22) 635-79-91
e-mail : zamowienia@psych.uw.edu.pl
www.psych.uw.edu.pl
e-mail: zamowienia@psych.uw.edu.pl

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych, nieużywanych dziecięcych ubranek typu
body z nadrukiem (300 szt.) oraz dziecięcych koszulek z nadrukiem (300 szt.), zgodnych z załączoną
specyfikacją:
Dziecięce ubranka typu body w białym kolorze z nadrukiem multicolor (Zamawiający przekaże
projekt nadruku Wykonawcy po podpisaniu umowy), w rozmiarze 98, 300 szt. Wymagana dzianina:
100% bawełna, gramatura minimum 180g/m2, zatrzaski bezniklowe certyfikowane, podwójne
szwy przy ściągaczach, rękawach oraz dolnych zatrzaskach. Sposób znakowania nieszkodliwy dla
dzieci Wymagany certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, certyfikat Oeko- Tex Standard 100,
certyfikat "Bezpieczny dla człowieka" lub równoważny
Dziecięce koszulki w białym kolorze z nadrukiem multicolor (Zamawiający przekaże projekt
nadruku Wykonawcy po podpisaniu umowy) w rozmiarze 104, 300 szt. .Wymagana dzianina: 100%
bawełna, gramatura minimum 180g/m2. Sposób znakowania nieszkodliwy dla dzieci. Wymagany
certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, certyfikat Oeko- Tex Standard 100, certyfikat
"Bezpieczny dla człowieka" lub równoważny

Miejsce dostawy: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do 15 dni roboczych od udzielenia zamówienia
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
●

nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108
ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń
złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym.
3) Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz - oświadczenie dot. spełnienia przez oferenta
wszystkich wymaganych parametrów.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim.
2) Oferta

musi

być

podpisana

przez

Wykonawcę,

przedstawicieli

Wykonawcy

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie
Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne
upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
3) Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia (tj. koszt transportu, gwarancji itd.)
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz
spięta w sposób trwały.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej
z wymogami niniejszego zapytania, tj. nie spełniającej wymagań formalnych lub
merytorycznych.
Oferty można składać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej na adresy:
zamowienia@psych.uw.edu.pl; do dnia 14.11.2022 do godziny 12:00

6. OCENA OFERT
1) Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4.

2) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami cenowymi:

Kryterium

1

Waga

Cena zamówienia brutto

100

RAZEM

100

Kryterium wyboru oferty:
1. Cena
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 100 punktów. Ilość punktów poszczególnym
Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :
cena najniższa
Ci = ------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
i

- numer oferty badanej

Ci

- liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)

cena oferty - cena brutto z OFERTY.

7. DODATKOWE INFORMACJE
1) Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do uzupełnień oraz złożenia dodatkowych
wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
na zakup i dostawę dziecięcych ubranek typu body z nadrukiem oraz dziecięcych koszulek
z nadrukiem na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

W.Ps-361/20/2022
Wykonawca: …………………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………………
NIP, REGON: ……………………………………
Tel. ………………….……..., e-mail ……………………………..

Kryterium

Wartość
netto

Podatek VAT

Wartość
brutto

_ _ _ _ _,_ _

_ _ _ _ _,_ _

_ _ _ _ _,_ _

Cena zamówienia

Specyfikacja odzieży
Dzianina
Gramatura (g/m2)
Zatrzaski bezniklowe certyfikowane (dotyczy ubranek
typu body)
Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
Certyfikat "Bezpieczny dla człowieka"
Inny Certyfikat Jaki?

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
…………….

Oświadczam, że:
●
●
●

zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść,
cena oferowanej odzieży obejmuje również dostawę odzieży na wskazany adres w zapytaniu
ofertowym,
nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108
ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego,

●
●

uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego,

●

oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

......................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

………………………………
Miejscowość i data

