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INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IMIENIA  

WITOLDA PILECKIEGO 

00-372 Warszawa ul. Foksal 17 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)  

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej 

niż próg unijny 214.000 euro 

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji  

Przedmiot: usługa 

Nazwa:  Usługa polegająca  na wydrukowaniu publikacji - 2 części.  

Znak sprawy: ZP.26.11.2021.1 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) zwana dalej „ustawą 

Pzp” oraz przepisy wykonawcze do ustawy Pzp, w szczególności: 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(DzU, poz. 2415) zwanego dalej „Rozporządzeniem o dokumentach podmiotowych”, 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przeka-

zywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elekt-

ronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwanego dalej 

„Rozporządzeniem o komunikacji elektronicznej”.  

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

____________________________ 
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§ 1 

Zamawiający 

1. Nazwa i adres Zamawiającego, numer telefonu: 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa 

tel.: +48 22 182 24 00, 48 22 182 24 01 

2. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@instytutpileckiego.pl 

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne 

4. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne doku-

menty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne 

5. Dni i godziny urzędowania: dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.  

§ 2 

 

Tryb udzielenia zamówienia, informacja czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej 

oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówi-

eniu ofertę mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertą bez przeprowadzania negocjacji– art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Postępowanie, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy Pzp, jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie 

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 

§ 3 

Informacja w sprawie wymagań fakultatywnych 

1. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Szczegółowa informacja w tej sprawie 

przedstawiona jest w § 15 SWZ. 

3. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. 

4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

5. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczności-

ach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wy-

konawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (powtórzenie 

podobnych usług). 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę 

wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

mailto:zamowienia@instytutpileckiego.pl
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14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

15. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub dołącze-

nia katalogów elektronicznych do oferty.  

16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 4 

Opis przedmiotu zamówienia, opis części zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydrukowaniu książek o łącznym nakładzie 850 eg-

zemplarzy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy 

przedstawione są odpowiednio w Załącznikach nr 2a, 2b do SWZ oraz Załącznikach nr 3a, 3b do SWZ. 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

79800000 – 2 Usługi drukowania i powiązane; 

79810000 – 5 Usługi drukowania; 

79823000 – 9 Usługi drukowania i dostawy. 

4. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 (dwie) niżej wymienione części: 

1) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydrukowaniu 1 książki: „Zbrodnia 

pomorska 1939”. w nakładzie 350 egzemplarzy; 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2a do SWZ, a zakres i 

sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3a do SWZ. 

2) Część 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydrukowaniu 1 książki: „Korespon-

dencja poselstwa RP w Bernie w latach 1940–1941, t. 1” w nakładzie 500 egzemplarzy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr  2b do SWZ, a zakres 

i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3b do SWZ. 

5. Wymienionych części nie można już dzielić. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej z części określonych w ust. 4. 

Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia do jednej, na którą może być udzielone zamówienie 

jednemu Wykonawcy. 

7. Zapisy SWZ odnoszące się do oferty dotyczą również oferty częściowej. 

8. Każda część będzie oceniana osobno. 

 

§ 5 

Termin wykonania zamówienia 

1. Dla części 1: 18 dni od dnia dostarczenia materiałów do drukarni; 

2. Dla części 2: 18 dni od dnia dostarczenia materiałów do drukarni. 

§ 6 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wzór umowy dla części 1 i części 2 zawiera odpwiedniu Załącznik nr 3a i 3b do SWZ, 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany umowy bez 

przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki 

ich wprowadzenia przedstawione są we wzorze umowy. 
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§ 7 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej i sposobie komunikowania się 

Zamawiającego z Wykonawcą 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 344).  

2. Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są: 

1) miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, 

2) Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego: /InstytutPileckiego/SkrytkaESP znajdująca się 

na platformie ePUAP pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal), 

3) poczta elektroniczna: zamowienia@instytutpileckiego.pl. 

3. We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia w BZP (dodatkowo oprócz numeru BZP Wykonawca może posłużyć się również 

znakiem sprawy: ZP.26.11.2021.1). 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi po-

siadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: 

1) Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, 

2) Formularza do komunikacji, 

3) Listy wszystkich postępowań. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych 

odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej (ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 

6. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki 

korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się 

korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące 

korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o których mowa 

powyżej w pkt 5 ppkt 1) i 2) wynosi 150 MB. 

8. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych 

cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy 

Zamawiającego). 

9. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej postępowania Identyfikator postępowania. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

10. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu, 

o których również mowa w § 9 ust. 3 i w § 10 ust. 1 SWZ, musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu o komunikacji elektronicznej oraz Rozporządzeniu o dokumentach.  

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w § 10 ust.1 przekazywane w postępowaniu, 

zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia o komunikacji elektronicznej, sporządza się w postaci elektronicznej, 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

346, ze zm.) dalej „ustawa o informatyzacji działalności podmiotów publicznych”, lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

wskazanych powyżej w ust. 2. 

12. Definicje stosowane w SWZ związane z komunikacją elektroniczną: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@instytutpileckiego.pl
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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1) dokument elektroniczny – każda treść przechowywana w postaci elektronicznej, w szczególności tekst 

lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne, zgodnie z art. 3 pkt 35 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) a także 

–  stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze 

wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy 

o informatyzacji działalności podmiotów publicznych, 

2) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania – dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zgodnie z definicją zawartą w § 6 ust. 1 Rozporządzenia o komunikacji elektronicznej, 

3) upoważniony podmiot – podmiot inny niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, który wystawia 

podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zgodnie z definicją zawartą w § 6 ust. 1 Rozporządzenia o komunikacji elektronicznej, 

4) cyfrowe odwzorowanie – dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej 

w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału, zgodnie z definicją zawartą w § 6 ust. 5 Rozporządzenia 

o komunikacji elektronicznej.  

§ 8 

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@instytutpileckiego.pl uprawnione są następujące 

osoby: 

1) w sprawach merytorycznych: 

Marta Wilińska 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 

Bartłomiej Kołodziejczyk, 

Piotr Krakowski. 

2. Wyżej wymienione osoby nie będą udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SWZ. Wszelkie pytania 

i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego jako wnioski, o których mowa w art. 284 

ust.1 ustawy Pzp, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w § 7 ust. 2 SWZ 

i sporządzić, zgodnie z wyborem Wykonawcy w sposób wskazany w § 7 ust. 11 SWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 284 ust. 2-6 ustawy Pzp. 

§ 9 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do 

dnia 01 października 2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca 

się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Oświadczenie to 

można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w § 7 ust. 2 zgodnie 

z wyborem Wykonawcy wskazanym w § 7 ust. 11 SWZ.  
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§ 10 

Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.  

Na ofertę składa się: 

1) Formularz ofertowy przygotowany według załącznika nr 1 do SWZ, w tym informacje na temat 

terminu gwarancji (należy je określić w pkt II.2), które będą podstawą przyznawania ofertom punktów 

w kryterium „Termin gwarancji” przedstawionym w § 18 SWZ. 

Do oferty należy dołączyć: 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 14 ust. 1 pkt 4 SWZ, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) Wykonawcy, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

b) podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, 

c) podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ.  

Każdy z podmiotów wymienionych w lit. a) – c) składa informację odnośnie spełnienia warunków 

udziału odpowiednio w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu lub w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie 

wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp i w § 14 ust. 2 SWZ. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp 

i w § 14 ust. 4 i 5 SWZ, w przypadku gdy Zamawiający będzie polegał na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby 

5) Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności 

w postępowaniu.  

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

7) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby, wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby.  

2. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 czyli ofertę, oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa sporządza się w postaci 

elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 

o informatyzacji działalności podmiotów publicznych, np. w formie plików: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, 

.xps, .odt. 

3. Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1  ustawy Pzp i składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwa przekazuje 

się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

5. W przypadku gdy oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz 
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pełnomocnictwa zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia tego dokonuje odpowiednio 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby, mocodawca. Poświadczenia może również dokonać notariusz. 

6. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 7 

dołącza się do oferty jako dokument elektroniczny, jeżeli zostały wystawione jako dokument 

elektroniczny, lub, jeżeli zostały wystawione w postaci papierowej, przekazuje się jako cyfrowe 

odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej. Poświadczenia tego dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca w zakresie, które 

każdego z nich dotyczą. Poświadczenia może również dokonać notariusz. 

7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

8. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2020 r. poz. 1913) dalej „ustawa 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić 

w osobnym pliku, zgodnie z procedurą określoną w § 11 ust. 1 pkt 5.Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wyjaśnienia w tym zakresie, 

należy złożyć: 

1) wraz z ofertą – w przypadku zastrzeżenia na etapie składania ofert, 

2) wraz dokumentami, których te zastrzeżenia dotyczą  – w przypadku zastrzeżenia na późniejszym etapie 

badania i oceny ofert. 

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

§ 11 

Sposób oraz termin składania ofert 

1. Procedura składania oferty: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini-

Portalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców  

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępo-

waniem. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3) Do oferty należy dołączyć oświadczenie/oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu wa-

runków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w § 15 SWZ a także, w zależności od oko-

liczności w jakich Wykonawca składa ofertę, inne dokumenty wskazane w § 10 ust. 1 pkt 3-67, w for-

mie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem oso-

bistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

4) Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za-

wierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przeka-

zuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem pole-

cenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część należy ten plik zaszyfrować. 
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6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośred-

nictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i u-

dostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

2. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 02 września 2021r. do godziny 16:00. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert 

§ 12 

Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 września 2021r., godz. 16:15.  

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 

w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w ter-

minie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postę-

powania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępo-

wania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospo-

darczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak 

też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on- line. 

§ 13 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wi-

arygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe,  
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach po-

wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wy-

konawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-

kurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynika-

jącego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców 

nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia  określone w ust. 1 powyżej.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdol-

nościach podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o 

podstawy wykluczenia określone w ust. 1 powyżej. 

§ 14 

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wy-

nika z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Część 1: 

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa dla tej części warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące doświadczenia Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich  3 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

zrealizował co najmniej trzy (3) zamówienia polegające na druku książki (wydawnictwa książkowego, 

z których każde było o wartości nie niższej niż 7 000,00 zł brutto)  

 

Część 2: 
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Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa dla tej części warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące doświadczenia Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat  przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

zrealizował co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na druku książki (wydawnictwa książkowego 

w oprawie twardej), z których każde było o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł brutto. 

 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą warunek określony powyżej w ust. 1 

pkt 4 spełnić łącznie, z zastrzeżeniem, że mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdol-

nościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów u-

dostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów.  

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, powinno potwierdzać, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności powinno potwierdzać:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu u-

dostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawo-

dowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

§ 15 

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawców podmiotowych środków dowodowych.  

2. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcy odbędzie na podstawie złożonego przez niego wraz z ofertą oświ-

adczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wska-

zanym przez Zamawiającego w § 14 ust. 1 pkt 4, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, według 

wzoru przedstawionego w załączniku nr 4 do SWZ. 

3. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświ-

adczenie o którym mowa w ust. 2, zgodnie z at. 125 ust 4 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępo-

waniu w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu u-

dostępniającego zasoby, przedstawia, zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 

§ 16 

Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy obliczyć według kalkulacji własnej, w pkt II. 1 Formularza oferty – Załącznik nr 1 do 

SWZ.  

2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy Pzp. 
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3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia 

(m. in. koszty dojazdu, inne opłaty, podatki itp.) oraz będzie uwzględniała także ewentualne opusty 

i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze 

zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

6. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zama-

wiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zasto-

sowanie. 

 

§ 17 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podał nazwy ewentualnych podwykonawców. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

dotyczących zamówienia. 

§ 18 

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena (C) 60% 

2. Termin gwarancji (G) 40% 

Razem 100% 

 

 

 

2. Sposób oceny Ofert: 

1) W kryterium Cena, maksymalną liczbę punktów – 60 punktów otrzyma Wykonawca, który zapro-

ponuje najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

Cmin 

C= ----------------- x W 

Cob 
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gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty 

Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty 

Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie 

W – waga 

Liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi maksymalnie 60 pkt.  

2) W kryterium Gwarancja punkty będą przyznawane na podstawie informacji Wykonawcy wskazanej 

w pkt II.4 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) w następujący sposób: 

Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji dłuższy o 12 miesięcy od minimalnego okresu 

gwarancji 24 miesięcy określonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3a,3b do SWZ 

odpowiednio do oferowanej części zamówienia) czyli w pkt II.4 Formularza oferty zaznaczy ppkt 1) 

otrzyma 40 punktów, G = 40 

Wykonawca, który nie zadeklaruje gwarancji dłuższej o 12 miesięcy od wskazanego wyżej okresu, czyli 

w pkt II.4 Formularza oferty zaznaczy ppkt 2) lub nie zaznaczy żadnego z podpunktów otrzyma 0 

punktów, G = 0 

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt 

4. Końcowa ocena badanej oferty K będzie sumą C i G: 

K = C + G 

5. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po prze-

cinku. 

6. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów 

wynosi 100 pkt. 

7. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta najkorzystniejsza. 

 

 

§ 19 

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności: 

1) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z doku-

mentów załączonych do oferty; 

2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani, przed 

zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), przez Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy, Zamawiający 

potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku, zgodnie z art. 263 uPzp, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unie-

ważnić postępowanie.  

 

§ 20 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły 

lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 – 590).  
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§ 21 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w trakcie postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne ro-

zporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 

z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego  będzie Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

z siedzibą przy ul. Foksal 17, 00-372 w Warszawie. 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda 

Pileckiego z siedzibą przy ul. Foksal 17, 00-372 w Warszawie lub poprzez e-mail iodo@instytutpil-

eckiego.pl.  

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Zbrodnia pomorska 

1939”. 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą: 

1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 – 76 ustawy Pzp.  

2) Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych 

przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy 

Pzp 

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany 

jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązu-

jącym w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. 

6) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być przeka-

zane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4 pkt. 2 

7) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

8) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto-

matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) W odniesieniu do danych osobowych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące uprawnienie: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) na podstawie art. 77 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych O-

sobowych;. 

10. Uprawnienia nieprzysługujące Wykonawcy, związane z przetwarzaniem danych osobowych w od-

niesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówi-

enia publicznego : 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż po-

dstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:iodo@instytutpileckiego.pl
mailto:iodo@instytutpileckiego.pl
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2. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane o-

sobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek infor-

macyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba 

fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca 

będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie 

co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie Wykonawcy w tej 

sprawie zawarte jest w Formularzu Oferty. 

3. Ograniczenia stosowania RODO: 

1) na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, 

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO i w powyżej 

w ust. 9 pkt 1 lit b), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

2) na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO i w powyżej w ust. 1 pkt 9 lit. c), 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

Wykaz załączników do SWZ 

Nr 1 Formularz ofertowy, 

Nr 2a Opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 

Nr 2b Opis przedmiotu zamówienia dla części 2, 

Nr 3a Wzór umowy dla części 1, 

Nr 3b Wzór umowy dla części 2, 

Nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

   



 

15 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Znak sprawy: ZP.11.2021.1 

złożona na: Część 1*/ Część 2* 

 

OFERTA z dnia __________________________________ 

I. INFORMACJE O WYKONAWCY 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

___________________________________________________________________________ 

nazwa Wykonawcy 

___________________________________________________________________________ 

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, adres e-mail, adres skrzynki ePUAP 

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)**: 

Pełnomocnik Konsorcjum: 

___________________________________________________________________________ 

nazwa Wykonawcy 

___________________________________________________________________________ 

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, adres e-mail adres skrzynki ePUAP 

Uczestnicy Konsorcjum: 

I ___________________________________________________________________________ 

nazwa Wykonawcy 

____________________________________________________________________________ 

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, adres e-mail adres skrzynki ePUAP 

II ___________________________________________________________________________ 

nazwa Wykonawcy 

_____________________________________________________________________________ 

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, e-mail 

(należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika) 

 

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

___________________________________________________________________________ 

nazwa 

___________________________________________________________________________ 

adres, numer telefonu, adres e-mail adres skrzynki ePUAP  
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II. PRZEDMIOT OFERTY 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) dla części 1: pn.: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydrukowaniu 1 książki: 

„Zbrodnia pomorska 1939”; za cenę całkowitą: __________. złotych brutto, (słownie brutto: 

______________________ złotych) do oferty dołączamy informacje na temat przewidywanego do 

wykonania przedmiotu zamówienia rodzaju papieru oraz składowych ceny zgodnie z załącznikiem 

nr 2a do SWZ. 

2) dla części 2: pn.: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydrukowaniu 1 książki: 

„Korespondencja poselstwa RP w Bernie w latach 1940–1941, t. 1  za cenę całkowitą: __________. 

złotych brutto, (słownie brutto: ______________________ złotych) do oferty dołączamy informacje 

na temat przewidywanego do wykonania przedmiotu zamówienia rodzaju papieru oraz składowych 

ceny zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ. 

 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym  

1) w § 5 pkt 1  SWZ dla części 1; 

2) w § 5 pkt 2  SWZ dla części 2; 

 

3. Oświadczamy, iż: 

1) Zobowiązujemy się* do udzielenia dłuższego okresu gwarancji o 12 miesięcy od minimalnego okresu 

gwarancji określonego w § 10 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 3a , 3b do SWZ odpowiednio dla 

Części 1*,Części  2. 

2) Nie zobowiązujemy się * do udzielenia dłuższego okresu gwarancji o 12 miesięcy od minimalnego 

okresu gwarancji określonego § 10 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 3a , 3b  do SWZ odpowiednio 

dla Części 1*,Części  2. 

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wyżej określonych podpunktów Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie 

zobowiązuje się do udzielenia dłuższego okresu gwarancji, o którym mowa powyżej w ppkt 1)lub ppkt 2). 

Oświadczenie wskazane powyżej w pkt 4 będzie brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w kryterium Gwarancja, którego 

zasady określone są w § 17 SWZ). 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami 

stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym odpowiednio dla części 1 – Załącznik 

nr 3a do SWZ, dla części 2 – Załącznik nr 3b do SWZ. 

6. Oświadczamy, że powierzymy do wykonania podwykonawcom następujące części zamówienia*:  

Lp. Nr Części Określenie części zamówienia w  ra-

mach oferowanej części 
Nazwa podwykonawcy 

    

    

 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert czyli do dnia xxxx2021 r. 

8. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do oferty.  

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącze-

nie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

10. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: 

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć właściwy rodzaj spośród niżej wskazanych): 

 mikroprzedsiębiorstwo, 

 małe przedsiębiorstwo, 

 średnie przedsiębiorstwo, 

 jednoosobowa działalność gospodarcza 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 inny rodzaj 

Informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych 

Definicje (Dz.Urz. UE. L. 124 z 20. 05.2003 str. 36) 

1) Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  

2) małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR 

3) średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi prze-

dsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR 

11. Oferta została złożona na ____ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ___ do ___ 

12. Do oferty załączone są następujące dokumenty: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

Wykonawca*/Podmiot udostępniający zasoby*/Podwykonawca* 

__________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

OŚWIADCZENIE  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ  

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą:  

Usługa polegająca na wydrukowaniu książek - 2 części. 

Część 1*/ Część 2* 

Znak sprawy: ZP.26.11.2021.1 

prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, w trybie podstawowym bez 

negocjacji, 

oświadczam, co następuje: 

1. * Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. * Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania określone w art. _____ ustawy 

Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 ust. 1 pkt 

1,2,5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w: ____________________ 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 

w postępowaniu). 

4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 

w ___________________________________ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną do-

kumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

L.p. Nazwa podmiotu 

(nazwa/firma, adres) 
Zakres polegania zasobach podmiotu 
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W odniesieniu do wskazanych w tabeli podmiotów udostępniających zasoby przedstawiam oświadczenia 

tych podmiotów potwierdzające brak podstaw ich wykluczenia oraz odpowiednio spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuję się  na ich zasoby. 

* niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

Wyjaśnienia 

I. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, w pkt 3 wskazuje tylko te wa-

runki udziału, które sam spełnia, a w pkt 4 podaje odpowiednie informacje o spełnianiu pozostałych 

warunków udziału przez podmioty udostępniające zasoby. 

II. Podmiot udostępniający zasoby w pkt 3 wskazuje te warunki udziału, których spełnienie wy-

konawca, polegając na jego zdolnościach lub sytuacji, wykazuje w tabeli pkt 4 swojego oświadcze-

nia  

III. Podmiot udostępniający zasoby i podwykonawca nie wypełniają pkt 4 


