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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych  z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21,  

00 – 724 Warszawa,  

strona internetowa: www.wfdif.pl   adres e-mail: zamówienia@wfdif.com.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego WFDiF, zgodnie  

z zasadami wskazanymi w niniejszym dokumencie.  

2) Zamawiający informuje Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego, tj. każdy z wykonawców może złożyć w postępowaniu ofertę. Ponadto: 

a) do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 

b) zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 odwołania postępowania, unieważnienia go w każdym czasie,  

 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  

 zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym, 

 żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym 

etapie postepowania; 

d) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

wskazanego pod lit. c, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału 

w postępowaniu. 

3) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści złożonej 

oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie w 

niewystarczający sposób nie zostanie uwzględniona. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych  

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie (wraz z wniesieniem do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego) przez Wykonawcę, w siedzibie WFDiF w Warszawie, przy ul. 

Chełmskiej 21, artykułów czystościowych.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
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4. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane do dnia 31.12.2021r. lub do wykorzystania kwoty, o której mowa 

w § 3. ust. 1 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. w zależności, które z 

tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

5. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu:  

b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia;  

d)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej  - 

Zamawiający uzna te warunki za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1)  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (lub w przypadku dostaw 

ciągłych – wykonuje) co najmniej 3 dostawy artykułów czystościowych, każda dostawa 

wykonana w ramach oddzielnej umowy, o wartości nie mniejszej niż 45 000 zł brutto 

każda.  

2) posiada stronę internetową dedykowaną do składania zamówień online. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do 

oferty wykaz wykonanych dostaw stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

4. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania a złożone przez 

nich oferty zostaną odrzucone. 

6. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

2. Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do zaciągania zobowiązań  

w wysokości odpowiadającej cenie oferty brutto. 

3. Na ofertę Wykonawcy składa się wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 2), Formularz 

cenowy (Załącznik nr 2a), Wykaz dostaw (załącznik nr 4) udostępnione na elektronicznej 

Platformie w zakładce „Oferta”. 

4. Zamawiający nie wymaga podpisania formularza ofertowego wraz z załącznikami 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 



7. Termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2021 r. do godz. 11:00 Oferty,  

które dotrą do Zamawiającego po tym terminie nie będą uwzględnione.  

2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego pod 

adresem: https://wfdif.ezamawiajacy.pl/ 

 

8. Kryteria wyboru oferty 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującym kryterium:  

 

Lp. Kryterium Waga % 

1. Cena 100 

 

1) Cena - punkty zostaną obliczone  w następujący sposób: 

C = Cmin/Co x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych za kryterium „cena”; 

C min – najniższa cena oferty spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu; 

Co – cena oferty badanej. 

 

2. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

wynikającym z zapytania ofertowego i oferuje najniższą cenę. 
 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) Formularz ofertowy  

2A)   Formularz cenowy. 

3) Projekt umowy. 

4) Wykaz dostaw. 
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