
Wrocław, dnia 17 listopada 2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania

Ustawy z dnia II września 2019 roku Prawa Zamówień Publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)

OZNACZENIE SPRAWY:
M-II-2310-3/2022
M-EDK- 468128/2022

ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80 REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel.478714410 Faks 478714125

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:
Anna Kubala — Tel.4787135 58

PRZEDMIOTY I ILOŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Szafa metalowa na dokumenty „poufne” klasa A typ 1 ze skrytką wewnętrzną—5 szt.

WYMAGANIA:
Szafa metalowa na dokumenty „poufne” klasa A typ 1 wys. 1900 mm ze skrytką wewnętrzną
Szafa dwudrzwiowa z certyfikatem klasy A, przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych
o klauzuli „poufne” zgodnie z zarządzeniem MON nr 59/MON z 11.12.2017, nr 46/MON z 2013 oraz typ 1
zgodnie z Rozporządzeniem RM z 2012 r.
Wykonana ze stali o podwyższonej odporności o grubości min. 1 mm. Połączenia korpusu zapewniające
dostateczną sztywność. Kąt otwarcia drzwi min. 120 stopni. Wyposażona w certyfikowany zamek kluczowy
klasy A z dwoma kluczami; min. 3 przestawne półki o wytrzymałości 50 kg.; 1 skrytka wewnętrzna na
wysokość segregatora na całą szerokość szafy zamykana zamkiem cylindrycznym bez atestu z dwoma
kluczami; Kolor RAL 7035, malowana farbą proszkową. Wymiary zewnętrzne wysokość 1900 mm +/- 100
mm, szerokość 1000mm +/- 50mm, głębokość 400mm +/- 50mm.
Certyfikat: wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wyrobu
z wymaganiami, tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez
jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta, typ
i numer modelu, masa
Oferowana cena przedmiotów musi zawierać: dostarczenie przedmiotu zamówienia bez wad, rozładowanie,
zmontowanie i rozmieszczenie zgodnie z wymogami Zamawiającego, wywóz opakowań na koszt dostawcy,
usunięcie na koszt dostawcy ewentualnych, powstałych uszkodzeń wynikłych podczas realizacji zamówienia,
jeżeli w wyniku niewłaściwego działania lub zaniedbania ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie /
zniszczenie wartości prywatnej lub publicznej.

Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu użytkowania zgodnie
zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Objęty gwarancją nie krótszą niż 24 m-ce.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa w terminie 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji we wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
pon-pt w godzinach 8:00 — 14:00



WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:
) W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:

a. wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa wart. 1 pkt 3;
b. wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana
na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o Ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3;
c. wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 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. 1 pkt 3.

) Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury
VAT.

) Kryterium wyboru oferty — cena jednostkowa brutto — waga 100%.
) 0 wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert

decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również
uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAT oraz podatkami
i opłatami lokalnymi.

) W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.- na koszt wykonawcy.

) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego),
unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez
podania przyczyny.

) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.

) Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych
w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

KARY UMOWNE:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanie
przedmiotu umowy, lub
b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca — w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania
odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku zwłoki przej~raczająĘej jeden dzień
kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienk


