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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Komisja Egzaminacyjna , ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 022 6563800, faks 6563757.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.cke.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów eksploatacyjnych tonerów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: materiały eksploatacyjne
- tonery/tusze do urządzeń kopiująco/drukujących - 47 rodzajów..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.00-2, 30.19.71.00-7,
22.60.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1. Posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy
zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia..
 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Oświadczenie
Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wg treści określonej w Formularzu Oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. b.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów oferty wspólnej. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt b) składa odpowiednio dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1. nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty o których mowa punkcie 1 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia
osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
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notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.cke.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralna Komisja
Egzaminacyjna, ul. Łucka 7/9 sekretariat pok. 03, 00-842 Warszawa.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.07.2009 godzina 09:45, miejsce: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Łucka 7/9 sekretariat pok. 03,
00-842 Warszawa.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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