
URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAW|E

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

ocŁoszENlE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: WAW FA.2720.119.2015

zamaWiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamówienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod któ-
rym zamieszczono ogłoszenie:

Dyrektor Urzędu statystycznego W Warszawie

Urząd statystyczny W WarszaWie
ul. l Sierpnia 21

02-134 Warszawa
faks 22 846 78 33

świadczenie usług dostępu do obiektóW iZajęć rekreacyjno sportowYch

Zapytanie ofertoWe' Do czynności podejmoWanych przez zamawiającego
iwykonawców W postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.

Nr 16, poz' 93, z późn. zm') oraz właściwych przepisóW ustawy
z dnia 29 stycŻnia 2oo4 r' _ Prawo zamóWień publicznych zwanej dalej

,,ustawą Pzp" (Dz. U. z 2073 l ' poz. 9o7, 984, Io47 i 1473 oraz z 2014 ('

poz. Ą23,768,811, 915, 1146 i 1232), w tym szczegó|nle procedury okre-

ślonej W art.5a ustawy'

W postępoWaniu stosuje się kIauzulę społeczną

poniedziałek _ piątek 7:30 _ 15:30

http://warszawa.stat.govpl/zamowienia publiczne us/

WarszawaŻłistopada 2015 r. zatwierdzam



URZĄD sTATYsryczNY w WARszAWlE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

Rozozrm l.

lNFoRMAoE oGÓLNE

l. lNFoRMAoA o ZAMAW|A]ĄCYM

Zamawia.iącym jest Urząd statystyczny W Warszawie, ul' 1 Sierpnia 21, 02-134 WarszaWa,

NIP:521-052-03-98,

REGONr000331524,

Faks: +48 22 846 78 33,

strona internetowa: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienla-pu bliczne-us/

ll. osoBY UPRAWNloNE Do KoNTAKTÓW z WYKoNAWCAMI

osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

lmię i nazwisko: Marzena Witkowska, Jerzy Lach,

Faks: +4a 22a4678 33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.govpl,

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30.

lll' TRYB UDzlELEN lA ZAMÓWlEN lA

Postępowanie o udzielenie zamóWienia publlcznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego przy zachowaniu zasad
konkurencji, pisemności i równego traktowania Wszystkich wykonawców.

|V, lNFoRMACJA o oFERTACH cZĘścloWYcH' WAR|ANToWYCH, ZAMÓWlENlAcH
UZUPEŁNlA]ĄcYcH

1. Każdy wykonawca ma prawo zlożyć tylkojedną ofertę'

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych.

3. zamawiający nie dopuszcza skladania ofeń wariantowych w rozumieniu art. 2 p. 7 ustawy Pzp.

4. zamawiający nie przewiduje możllwości udzielenia zamóWienia uzupelniającego'

V. PRZEKAZYWANlE lNFoRMAol, ośWlADcZEŃ l DoKUMENTÓW W PosTĘPoWANlU

1. ośWiadczenia, Wnioski, zawiadomlenia oraz informacje zamawiający iwykonawcy przekazują pisemnie lubfaksem
lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacie *.pdf lub *.jpg).

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla zlożenia oferty Wraz z załącznikami, a także zmiany lub wycofania oferty. szczegó
łowe informacje dotyczące formy skladanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentóW zostały określone W Roz
dziale V Ogtoszenla.

3. Jeźeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioskl, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronlcznie ipisemnie,
za datę ich Złożenia przyjmuje się datę Wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za zło-
żony W terminie, jeżeli adresat mógl zapoznać się z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu'

VI. PODWYKONAWCY

1. zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć Wykonanie części zamówienia podwykonaw-
cy. W takim przypadku wykonawca:

1) w przypadku kiedy samodzielnie spełnia Warunki, o których mowa W art' 22 ust. 1 ustawy Pzp, a zamierza powie-
rzyć części zamóWienia podwykonawcom, zobowiązany jest W Formularzu oferty wykazać części zamóWienia, któ-
re będą im powierzone,

2) W sytuacjl, w której wykazując spełnianie warunków, o których mowa W art' 22 ust' 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotóW na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą braly

ogłosZenie
Znak sprawy WAW FA.2720119.2015
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udzial w reallzacji części zamóWienia, w odniesieniu do tych podmiotóW zobowiązany jest W Formularzu oferty
Wykazać te podmioty oraz części zamóWienia, które będą im powierzone.

W przypadku korzystania z potencjatu technicznego, czy też osób zdolnych do realizacji zamówienia, a podmioty udo-
stępniające nie będą brały udziału w realizacji częścl zamówienla, wystarcŻającym dokumentem jest pisemne zoboWią_
zanle tych podmiotóW do udostępnienia odpoWiednlch zasobów na rzecz WykonaWcy.

Jeżell W trakcle realizacji umowy wykonawca dokona zmiany albo zrezygnuje z podmiotu, na którego zasoby powotywał
się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spełnia Warunki udzlalu w postępowaniu określone w o8łoszenlu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany
W trakcie postępowanla o udzielenie niniejszego zamóWienia'

RoZDZIAŁ l l.

oPls PRZEDMloTU ZAMÓWlENlA lTERMlN WYKoNANlA

l' PRZEDM|oT ZAMÓW|EN lA

Przedmiotem zamóWienia jest: świadczenie uslu8 dostępu do obiektóW i zajęć rekreacyjno_sportowych '

Szczegółowy opis i sposób reaIizacji przedmiotu Żamówienia okreśIony został We Wzorze umoWY (dodatek nr4
do ogłoszenla)'

m-c

liczba kozystających
z kań

sportowo-rekreacyjnych
w 2015 r.

ogołem

Warszawa ostrołęka Radom Siedlce ciechanów Płock

styczeń 54 7 8 4 0 0

luty 88 66 6 12 4 0 o

marzec 96 77 6 15 4 0 0

kwiecień 93 70 6 14 3 0 o

mal 92 10 6 13 0 0

czerwtec 89 61 6 13 3 0 0

lipiec 83 53 6 1,1, 0 o

srerpten 80 50 6 77 3 0 0

wrzeslen 85 65 6 11 3 0 0

październik 85 65 6 11 3 0 0

Koszt dostępu do usług dla pracownika będzie częściowo (a0% lub 50% w zależnoścl od sytuacjl socjaInej pracownika)
dofina nsowany z ZFśS.

W przypadku atrakcyjnej oferty należy się liczyć ze zwiększeniem liczby za interesowa nych korzystania z kart.

UWAGA: Wymienione gdziekolwiek W dokumentach zapytania ofertowego nazwy Wtasne mają na celu określenie wy
maBanych minimalnych parametróW co oznacza, że zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod Wa-

runkiem spełnienia przez nie minlmalnych parametrów. lnformujemy, że zgodnle z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonaw-
ca, który powołuje się na rozwlązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obow!ązany Wykazać, że ofe
rowane przez niego dostawy, usłuBi lubroboty budowlane spelniają wymagania określone przez zamawiającego.
Za produkt róWnoważny zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe
iużytkowe W stosunku do opisanego'

Kod Wspólnego SłoWnika ZamóWleń (cPV):

Kod CPV 92000000-1: uslugi rekreacyjne, kulturalne isportowe.

1,

2.

ogłoszenie
Znak sprawy WAW FA.2720.119.2015
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Dodatkowe wymagania związane z reaIizacją przedmiotu zamóWienia - KLAUzULA sPoŁEcZNA

].) zamawiający stawia Wykonawcy Wymaganla, o których mowa w art' 29 ust.4 ustawy Pzp W zakresie zatrud-
nienia osób bezrobotnych |ub młodocianych W celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepi-
sach o promocji zatrudnienia ilnstytucjach rynku pracy,

2) zamawiający Wymaga zatrudnienia przy wykonaniu zamóWienia nieprzerwanle do końca trwania umowy,
co najmniej L osoby bezrobotnej na podstawle skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnlenia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2OO8 r. Nr 69, poz,415
t.j. z późn' zm.) lub na podstawie Właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wysta-
Wlone8o przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepi-
sach państwa członkowskiego UE, W którym WykonaWca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,
zatrudnienie przy realizacji zamówjenia powinno trwać nie krócej, niż do końca upływu terminu realizacjl za'
móWienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakoń-
czeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego.
Zatrudnienle osoby bezrobotnej realIzującej zamóWienie nie powinno nastąpić później niż 1o dnia
po podpisaniu umowy przez strony itrwać do końca realizacji umowy,
wykonawca Wraz z fakturą zobowiązany jest do przedstaWienia zamaWiającemu oświadczenia o zatrudnieniu
bezrobotnego iośWiadczenia, że wykonawca nie pozostawal z zatrudnianą osobą w stosunku pracy w okresie
miesiąca poprzedzające8o zaWarcie umowy o udzielenie niniejsze8o zamóWienla albo kserokopię dokumentu
Wykazującego, że przedstawit zgłoszenie ofert pracy powlatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu or
ganowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy W państwie, W którym ten Wykonawca
ma siedzibę lub mlejsce zamieszkania, W szczególności braku na obszarze, W którvm jest realizowane zamó
Wienie i W okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamóWienia lub odmową pod-
jęcia pracy przez o5obę bezrobotną,
w przypadku niezatrudnienja przy realizacjl zamóWienia Wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezro
botnych, WykonaWca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, W Wysokości iloczy-
nu kwoty 100 zł i pełnej Ilczby miesięcy w okresle reallzacji zamóWienia _ za każdego n iezatrud n ionego bez-
robotnego poniżej liczby Wymaganej przez zamaWia.iącego, chyba że wykonawca Wykaże, że przedstaWił zgto-
szenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu slę realizacją
zadań z zakresu rynku pracy w państwie, W którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanla,
a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronle; za przyczynę nieleżącą
po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, W którym jest realizowane zamóWie-
nie i W okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienla lub odmowa podjęcia
pracy przez taką o5obę bezrobotną,
za wykonanie obowiązku zatrudnienla osoby zarejestrowanej We właściwym urzędzie pracy jako osoby bez-
robotnej, nie uważa się zatrudnjenia przez wykonawcę osoby uprzednio przez nie8o zwolnionej, jeżeli

Ww' zwolnienie nastąpiło w okresie 1 miesiąca poprzedza|ącego zawarcie niniejszej umowy'

lI' TERMlN WYKoNAN lA zAMÓWlEN lA

ZamóWienle będzie realizowane od 1stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

RozDZlAŁ ll l.

WYsoKośĆ l zAsADY WNlEslENlA WAD|UM

l. WYSoKość WAD|UM

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienla wadium.

RozDZIAŁ lV.

WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAZ oPls sPosoBU ocENY lcH sPEŁNlANlA; oŚWlADczENlA LUB DoKUMENTY Po'
TWlERDzA]ĄcE sPEŁN!ANlE WARUNKÓW UDZlAŁU LUB WYKAZU]ĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUcZENlA Z PosTĘPoWANlA

I' WARUNKl UDZIAŁU W Po5TĘPoWANlU oRAZ oPls sPosoBU ocENY lcH SPEŁNIANlA

o udzielenie zamówienla ubiegać 5ię mogą wykonawcy, którzy:

3)

4)

s)

1,

ogłoszenie
Znak sprawy: WAW-FA 2724.119.2015
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1) nie podlegają Wykluczeniu z uwagl na oko|iczności wskazane przepisem art. 24 ust, 1oraz art' 24b ust.3 ustawy
P zp,

oraz

spełniają warunki określone w art. 22 ust' 1 p' 1- 4 ustawy Pzp, dotyczące;
a) posiadania uprawnień do Wykonywania działalności (i sposób oceny spetnlenia warunku)l

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny Wykazania
5pelniania przedmlotowego Warunku udzialu W postępowaniu na podstaWie oświadczenia' ośWiadczenie
zawarte jest W Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1do o8łoszenla. Złożenie podpisanego Formu_
larza oferty potwierdza złożenie wymagane8o ośWiadczenia'

b) posiadania wiedzy i dośWiadczenia (i sposób oceny spetnienia warunku):

zamaWiający nie Wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. zamaWiający dokona oceny Wykazania
5pełniania przedmiotowe8o Warunku udziału W postępowaniu na podstawie oświadczenia' ośWiadczenie
zawarte jest W Formularzu ofertv który stanowi dodatek nr 1 do ogłoszenia. złożenie podpisanego Formu
larza oferty potwierdŻa złożenie Wymaganego oświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potenc.iałem technicznym (i sposób oceny spetnienia Warunku):

zamaWiający nie wyznacza szczegółowego Warunku W tym zakresie' Zamawiający dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstaWie ośWiadczenia. oświadczenie
zawarte jest W Formularzu oferty, który stanowl dodatek nr 1 do ogłoszenia' Złożenie podpisanego Formu-
larza oferty potwjerdza złożenie Wymaganego oświadczenia.

d) dysponowania osobami zdolnyml do wykonania zamóWienia (i sposób oceny spetnienia warunku):

zamawiający nie Wyznacza szczegółowego warunku W tym zakresie. ZamaWiający dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowego warunku udzlału W postępowanlu na podstawle oświadczenia' ośWiadczenie
zawarte jest W Formularzu oferty, który stanowl dodatek nr 1 do ogloszenia. zlożenie podplsanego Formu-
larza oferty potwlerdza złożenie WymaganeBo ośWiadczenia'

e) sytuacji ekonomicznej ifinansowej (i sposób oceny spełnienia warunku):

ZamaWiający nie wyznacza szczegółowego warunku W tym zakresie. zamaWiający dokona oceny Wykazania
spełniania przedmiotowe8o warunku udziału W postępowaniu na podstaWie oświadczenia. ośWiadczenie
zawarte jest W Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do ogłoszenia' zlożenie podpisanego Formu-
larza oferty potwierdza złożenie wymaganego ośWiadczenia'

zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcóW Wyżej Wskazanych warunków na podstawie danych
iinformacji zawartych W dokumentach żądanych do załączenia do oferty, ocena spełniania warunków udziału
W postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (Wartość logiczna 1)_ nie spetnia (Wartość logiczna 0).

Wykonawca w celu wykazania spelnienla warunków udziału w postępowaniU może poleBać na Wiedzy idośWiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonanla zamóWienia oraz zdo|noścjach finansowych innych podmio
tów niezależnie od charakteru prawnego tączących go z nimi stosunków. WykonaWca W takiej sytuacjl zobowiązanyjest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponowal zasobami niezbędnymi do realizacji zamóWienia, W szczegółności
przedstaWiając w tym celU pisemne zobowiązanie tych podmiotóW do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobóW
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia' Wykonawca zobowiązany 'iest przedstawić dokumenty do'
tyczące W szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów inne8o podmiotu,

b) sposobu Wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmlotu przy Wykonywanlu zamóWienia'

c) charakteru stosunku, jaki będzie iączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamóWienia.

2\

2.

oqłoszen e
Znak sprawyi WAW'FA.2720.119 2A15
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tt. ośwlłoczENlA LUB DoKUMENTY PoTWlERDZAJĄcE 5PEŁNlANlE WARUrurÓw uozlłtu
IWYKAZUIĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUczENlAz PosTĘPoWANlA

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udzialu W postępowaniu, o których mowa w Rozdziale lV Podroz-
dziale l ogłoszenia 5kłada Wraz z ofertą następujące dokumenty lub ośwladczenia:

1) oświadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu, o których mowa W art' 22 ust. 1 p' 1- 4 usta
Wy Pzp, (treść ośWiadczenia zaWiera Formularz oferty' złożenie podpi5anego Formularza oferty potwierdza złoże
nie Wymaganego oświadczenia),

2) oświadczenie, że wykonawca spelni dodatkowe wymagania związane z realizacią przedmiotu zamówienia
tj' zapewni, źe wśród osób bezpośrednio uczestniczących W wykonaniu zamóWienja zatrudniona będzie co naj
mniej 1 osoba bezrobotna, zBodnie z Wymaganiaml W5kazanymi W ogloszeniu - klauzula społeczna (treść oświad-
czenia zawiera Formularz oferty. Złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenle wymagane8o
ośWiadczenia)'

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania WarunkóW udziału W postępowanlu przedstaWi dokumenty
zawierające kwoty Wyrażone w Walutach innych niż ztoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przelicze
nia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na dzień zakończenia
realizacji zamóWienla potwierdzającego posiadanie sto5ownego dośWiadczenia.

W ceiu Wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art' 24 ust. 1ustawy Pzp, wykonawca
składa Wraz z ofertą następujące dokumenty:

].) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść ośWiadczenia zawiera Formularz oferty. ztożenie podpisa-
neBo Formularza oferty potwierdza złożenie Wymaganego oświadczenia),

2) aktualny odpis z wlaściwego rejestru lub centralnej ewidencii i informacji o dzialalności gospodarczej, jeżeli od-
rębne przepisy wymagają Wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazanla braku podstaw do Wykluczenia
w oparclu o art. 24 ust' 1 p' 2 ustawy Pzp, Wystawlony nie Wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skla-
dania ofert,

W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 b ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca
składa wraz z ofertą listę podmiotóW naleźących do tej 5amej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lute8o
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów |Dz. U' z 2oo7 r', Nr 50, poz' 331 z późn' zm') lub informację o tym,
że wykonawca nie naleźy do grupy kapitałowej, o której mowa W art. 24 ust' 2 p' 5 ustawy Pzp - wg Wzoru stanowiące
go dodatek nr 2 do ogloszenia.

Wykonawcy zaEranlcznil

1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
W miejsce dokumentóW wskazanych W p. 3.2) składa dokument lub dokumenty, Wystawione W kraju, W którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkanla, potwjerdzające odpowiednlo, że: nie otwańo jego ikwidacji ani nie ogło_
szono upadłości, wystawione nie Wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń,

2) jeże|i W kraju miejsca zamieszkania osoby lub W kraju, W którym Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszka-
nia, nie Wydaje sję dokumentów wskazanych W p' 5.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby Uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, admlnlstracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszka-
nia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma sledzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - Wysta-

Wione z odpoWiednią datą Wymaganą dla tych dokumentów.

Zasady udziałU w postępowaniu wykonaWców Występujących wspólnle:

1) wykonawcy ubiegający się wspó|nie o udziełenie zamóWienla zobowiązani są do ustanowienia petnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowanla W postępowaniu lzawarcla umowy W sprawie za-
móWlenia publicznego'

lnformacje dotyczące grupy kapitałowej:

ogło5zeni€
Znak sprawy WAW-FA.2720 1 19.2015
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1) zgodnie z art.4 p. 14 ustawy o ochronje konkurencji lkonsumentów (zwanej dalej ustawą oKlK), przez grupę kapi_
talową rozumie się Wszystkich przedsiębiorcóW którzy 5ą kontro|owani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedslęblorcę, W tym również tego przedsiębiorcę,

2) zgodnie z arl' 4 p. 1 ustawy oK|K przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę W rozumieniu przepisów
o swobodzie dziatalnoścl gospodarczei, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nlemającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą uslugi o charakterze użWeczności pub|icznej, które
nie są dzialalnością gospodarczą W rozumienlu przeplsów o swobodzie dzialaIności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we Własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art.4 ustawy oKlK, nad co najmniej jednym przedsię-
biorcą, choćby nie prowadzlła działalności 8ospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzle działaIności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13
ustawy OKIK,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art.4 p' 2 ustawy oKlK - na potrzeby przepisóW dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentóW.

3) zgodnie z art' 4 p. 1 ustawy oKlK przez przejęcie kontroli rozumie się: wsze|kie formy bezpośredniego Iub pośred-
niego uŻyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu Wszystkich oko-
liczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają Wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców; upraWnienia takle tworzą W szcze8ólności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników al
bo na walnym zgromadzeniu, takźe jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie lnnego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstaWie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powotywania lub odwolywania większości członkóW zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstaWie porozumień z innyml osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią Więcej niż polowę członków zarządu innego przedsię
biorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na wa|nym
zgromadzeniu spótdzielni zaIeżnej, także na podstaWle porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedslębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zaIeżnym) |Ub przekazywanie zysku
przez ta kiego przedsiębiorcę.

8. Zamawiający dokona oceny spetnienia przez wykonawców Wyżej Wskazanych warunków na podstawie danych
linformacjl zawartych W dokumentach żądanych do załączenia do oferty' ocena spełniania warunków udziału
W postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wartość loglczna 1)* nie spetnia {wartość logiczna 0).

Rozozlłł V'

sPosÓB PRZYGoToWANlA oFERTY WRAZ z ośWlAoczENlAMl
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALN E OFERTY

1' oferta musi spelniać następu.iące Wymogi:

1) treść oferty musi odpowiadać treści ogtoszenla. oferta powinna zostać sporządzona Wg Wzoru, jaki stanowl For
mularz oferty stanowiący dodatek nr 1do ogłoszenia,

2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej,

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwały, Własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający
identyfikację osoby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania WykonaWcy,

ogłoszeni€
Znak sprawy WAW-FA.2720 1 19.20'15
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4) poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane.

ll. WYMAGANe ośwlłoczrtlln
LUB DoKUMENTY SKŁADAN E WRAZ Z oFERTĄ

Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wraz z ofertą:

1) oświadczenia lub dokumenty określone w Rozdziale lV Podrozdziale ll oBłoszenia: ,,ośWiadczenia lub dokumenty
potwierdza.iące spełnianie warunków udziału iwykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania'',

2) inne wymagane oświadczenia idokumenty:

a) w przypadkU, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres podpisa
ne przez osoby uprawnione do reprezentacjl wykonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę sktada.ią wykonawcy ubiega]ący się wspólnie o udzielenie zamóWienia Wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowanla pełnomocnika ustanoWionego
do reprezentowania ich W postępowaniu, stosownie do art' 23 ust.2 ustawy Pzp,

c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta z Wledzy i dośWiadczenia osób zdolnych do wykonania zamówienia
lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu zoboWiązany jest załączyć oryginał dokumentu za_

Wierającego zobowiązanie podmlotu trzeciego do oddania do dyspozycji WVkonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienla W zakresie okreś|onym przez zamawiającego W Roz
dziale lV Podrozdziale l p.3 ogłoszenla.

lll' FoRMA ośWlADczEŃ LUB DoKUMENTÓW WSKAZANYCH
W RoZDZlALE V PoDRoZDzlALE ll oGŁosZENlA

Wymagane oświadczenia lub dokumenty poWinny być zlożone w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginatem przez wykonawcę z wyłączeniem:

1) pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty W oryginale lub kopil pośWiadczonej notarialnie,

2) formularza oferty,

3) plsemnego zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozyc.ii wymaganych zasobów
na okres korzystanla z nlch przy wykonywaniu zamówienia,

4) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitatowej W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2oo7 r.

o ochronie konkurencji l konsumentów (Dz ' U' z 2oo1 r., Nr 50, poz' 33]. z późn' zm') lub informację o tym, że Wy-
konawca nie na leży do grupy ka pitałowe.i, o której mowa w a rt' 24 ust' 2 p.5 ustawy Pzp,

które muszą być złożone w oryglnale'

za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
wskazane We Wtaściwym rejestrze bądź W 5to5ownym pełnomocnictwie'

W przypadku, gdy załączone do oferty ośwladczenia lub dokumenty zostałY sporządzone w języku obcym (W tym do
kumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) zamawlający Wymaga przedstawienia ich tłumaczenia najęzyk
polski.

leźeli ztoŹone kserokopie ośWiadczeń ]ub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić Wątpliwości co do ich praw-

dziwości, zamawiający może żądać przedstaWienia oryginału lub notaIialnie pośWiadczonej kopii dokumentu.

lV. sPosÓB zŁożENlA oFERTY
WRAZ z ośWlADcZEN lAM l LU B DoKUM ENTAMl

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę Wraz z ośWiadczeniaml lub dokumentami wymienionymi wRozdziale
V Podrozdziale ll ogłoszenia.

2. Zaleca się, aby;

1) wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz potączone W sposób
trwały,

ogłoszenie
Znak sprawy; WAW FA.2720.119.2A15

Strona B



3.

4.

URZĄD sTArysryczNY w WARszAWlE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

2) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpi5ującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpls pieczątką imienną.

W przypadku,8dy informacje zawarte W ofercie lub załączonych ośWiadczeniach idokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnja 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z późn, zm.), wykonawca powinlen to wyraźnie zastrzec W ofercie i odpowiednio
oznaczyć za5trzeżone informacje. Wskazane jest Wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust' 4 ustawy Pzp'

ofertę Wraz z oświadczeniami lub dokumentaml należy umieśclć w opakowaniu un|emoż]iwiającym odczytanie
ich zawartoścl bez uszkodzenia tego opakowania.

opakowanie zaWierające ofertę Wraz z Wszystkimi Wymaganymi oświadczeniami lub dokumentamiwinno być oznaczo-
ne nazwą (firmą) iadresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiające8o oraz oplsane: ,,oferta na świadczenie ustug
dostępu do obiektóW lzajęć rekreacyjno_sportowych. Nie otwierać przed (6"'". .,.",.'" .1"n) godzlną 10:30 ", np.:

Nozwd wykonąwcy

adres, telefon

oferta na świadczenie Uslug dostępu do obiektóW izajęć rekreacyj no-s portowych '

Nie otwierać przed (6n 
"' o,*",.;. o1",t) godzlną 10:30,

Urząd statystyczny W WarszaWie

ul. l Sierpnia 21

02-134 Warszawa

Wykonawca, może dowolnie inaczej oznakować ofertę. Z oznakowania musi jednak wyraźnie wynikać, że jest ofertą
W niniejszym postępowaniu.

RoZDzlAŁ Vl.

OPIS SPOSOBU OBLICZEN IA CENY KARTY/ABONAMENTU

cena karty/abonamentu brutto zostanie podana przez wykonaWcę W Formu1arzu oferty.

cena karty/abonamentu brutto posluży do porównania złożonych ofert iwyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie
postanowieniami Rozdzlatu Vlll.

W cenie karty/abonamentu brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na pod
stawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (u5łu8i) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i uslug oraz podat
kiem akcyzowym,

W cenie karty/abonamentu brutto uwzględnia 5ię wsŻystkie koszty, opłaty do Wykonania i poniesienla przez wykonaw-
cę, a konieczne do realizacji przedmiotu zamóWienia oraz ewentualne upusty i rabatY'

WykonaWca określi cenę W złotych polskich oraz z dokładnością do setnych części złote8o.

W przypadku wspó nego ubiegania się o udzielenie zamóWienia przez wykonawców krajowych izagranicznych sposób
Wyliczenia oferty cenowej uzależnlony jest od siedzlby lub miejsca zamieszkania petnomocnlka (ustanowionego przez

wykonawców wspó|nie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych
z tytutu wykonania umowy (tj' pełnomocnik mający siedzibę lub mlejsce zamleszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Wymaganiami dla WykonawcóW krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z Wymaganiami dIa wykonawców zagranicznych).

Dla celów poróWnania ofeń WykonaWcóW zagranicznych z wykonawcami krajowym!, zamawlający doliczy do cen netto
wykonawców zagranicznych kwotę należne8o, obciążającego zamawiającego z tYtułu reallzacji umowy podatku VAT

5.

4.

1.

3.

1.

Ż'

5.

6.

ogłoszen]e
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RoZDZ|AŁ Vll.
lNFoRMAc]E o MlEJscU, TERMlN IE sKŁADANlA l oTWARclA oFERT

l' MlEJscE lTERMlN SKŁADANlA oFERT

ofertę należy złożyć W siedzible zamawiającego; Urząd statystyczny w Warszawle, ul. 1slerpnia 21 w Kancelarii do dnia
04 grudnia 2015 r., do godziny 10;00.

oferty zlożone po tVm terminie zostaną zWrócone'

II, MIEJSCE ITERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego W Warszawie przy ulicy 1sierpnia 21, pok' 210 W dniu 04 grudnia
2015 r., o godzinie 10:30.

III, PUBLICZN E OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.

|V. TERMlN ZWlĄzANlA oFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany zlożoną ofertą przez okres 30 dni' Bieg terminu związania ofertą rozpocŻyna się Wraz
z upływem terminu składania ofert.

V. ZMIANA IWYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może przed uplywem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego
powiadomienla przed upływem wyznaczonego terminu skladania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian Winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej w ogłoszeniu
dla złożenia ofertv z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzle zawierala dodatkowe oznacze n ie ,,ZM lANA'.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy' Uprawnloną do reprezentowanla Wykonawcy jestosoba Wskazana
we wtaściwym rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednle pełno'
mocnictwo.

RoZDZlAŁ Vl ll.

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

lamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian W treści oferty, niezwłocznie zawladamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawio-
na.

oferta Wykonawcy, który W Wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzil się na poprawienie
omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnej
zmianY W treści ofeńy będzie podlegala odrzuceniu'

ll. KRYTER|A WYBoRU NĄ KoRZYSTN lElsZE] oFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wyborze oferty ZamaWiający będzie kierowal się następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru

cena brutto karnetu/abonamentu dla pracownika/miesląc

cena brutto karnetu/abonamentu dla o5oby towarzyszącej/miesiąc

2.

1.

2.

7.

Ż'

Waga kryterium

80%

7oyÓ

ogłoszenie
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cena brutto karnetu/abonamentu dla dziecka w wleku do 18 lat/miesląc 1'o%

sposób obliczenia ,,ceny brutto karnetu/abonamentu dla pracownika/miesiąc" zostat opisany W Rozdzlale Vl' W tym
kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów' Maksyma|ną Wartość punktową (5 p.) otrzyma Wyko_
nawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto ka rnetu/a bona mentu dla pracownika/miesiąc, 1p. otrzyma wykonawca,
który zaoferuję najwyższą cenę brutto karnetu/abonamentu dla pracownika/miesiąc' Pozostałe oferty będą punktowa-
ne liniowo wedle następującej formuty arytmetycznej:

5_4[(Y-X)/(Ż-X)]

gdzie:

X = najniższa cena brutto karnetu/abonamentu/mie5iąc

Y = cena brutto ka rnetu/a bona mentu/m iesiąc ocenianej oferty

Z = najWyższa cena brutto karnetu/abonamentu/miesiąc

sposób obliczenia ,,ceny brutto karnetu/abonamentu d]a osoby towarzyszącej/miesiąc" został opi5any w Rozdziale Vl.
W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktóW. Maksymalną Wartość punktową (5 p.) otrzyma
wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto karnetu/abonamentu dla o5oby towarzyszącej/mlesiąc, 1 p' otrzyma
wykonawca, który zaoferuję najWyższą cenę brutto karnetu/abonamentu/miesiąc dla osoby towarzyszącej/mlesiąc'
Pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuty arytmetycznejl

s-4[(Y-x)/(z-x)]

gdzie:

X = najniższa cena brutto karnetu/abonamentu/mlesiąc

Y = cena brutto karnetu/abonamentu /miesiąc ocenlanej oferty

z = najwyższa cena brutto karnetu/abonamentu/miesiąc

Sposób obliczenia ,,ceny brutto karnetu/abonamentu dla dziecka/miesląc" został opisany w Rozdziale Vl' W tym kryte_
rium wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktóW Maksymalną wartość punktową (5 p.) otrzyma wykonawca,
który zaoferuje najniższą cenę brutto karnetu/abonamentu dla dziecka/miesiąc, 1 p. otrzyma wykonawca, który zaofe_
ruję najwyższą cenę brutto karn etu/a bona me ntu dla dziecka/miesląc' Pozostałe oferty będą punktowane liniowo We
dle następującej formuły arytmetycznej:

s-41(Y-x)/(z-x)l

gdzie:

X = najniższa cena brutto ka rnetu/a bona me ntu/m iesjąc

Y = cena brutto karnetu/abonamentu /miesiąc ocenianej oferty

z = najwyższa cena brutto karnetu/abonamentu/mle5iąc

otrzymane Wynikl punktowe zostaną przemnożone odpowiednio przez właściwą wagę izsumowane'

obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch mlejsc po przecinku; Wartości na trzecim miejscu zaokrąglane
od 0 do 5 wdół, od 6 do 9 w górę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów'

leżeli zlożono ofertę, której wybór prowadzilby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usłu8 W zakresie dotyczącym Wewnątrzwspó|notowego nabycia towaróW zama-
Wiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawlonej W niej ceny podatek od towaróW i uslug, który miałby ob-
owiązek wpłacić zgodnie z oboWiązującymi przepi5ami.

4.

5.

7.

8.

ogłoszeni€
Znak sprawyr WAW-FA.27 20 1 19.201 5

Strona 11



1.

URZĄD sTATYswczNY w WARszAWlE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

RoZDzlAŁ lX.

ZABEzPlEcZEN lE NALEŹrrEGo WYKoNANlA UMoWY

zamawiający nie żąda Wniesienia zabezpieczenia należyte8o wykonania umowy'

RozDZlAŁ X.

WZÓR UMoWY

Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których zamawlający zawrze umowę W sprawle udzielenia zamó-
Wienia publicznego stanowl dodatek nr 4 do o8łoszenla.

zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy' zmiany umowy szczegółowo określono We wzorze umowy
(dodatek nr 4 do ogłoszenia).

RoŻDZiAŁ Xl.

PoUcZENlE o ŚRoDKAcH ocHRoNY PRAWNEJ

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, za Wyjątkiem poinformowania zamaWiającego o przeprowadzonej
czynności niez8odnie z prŻepisami prawa lub postanoWieniami ogloszenia' Jeśli zamawiający uzna informację,
za prawdziwą powtórzy Wskazaną czynność informując o tym Wszystklch wykonawców biorących udział W postępowa-
n iu.

RoZDzlAŁ Xll.

FoRMALNoścl Po WYBoRzE oFERTY W cELU ZAWARclA UMoWY

I, WARUNKIZAWARCIAUMOWY

Niezwłocznie po Wyborze najkorzystnie.iszej oferty zamawiający przekaże tę informację wykonawcom.

DWukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienle slę w wyznaczonym terminie do podpisania umowy
uznaje się za odstąplenle od zawarcla umowy, co upoważnia zamawiającego do Wyboru innego Wykonawcy'

Dodatki do ogłoszenia:

1. Nr 1- Formularz oferty.

2. Nr 2 - Wzór formularza dotyczący przynależności do glupy kapitałowej.

3. Nr 3 - Wzór formularza zawierającego wykaz obiektów.

4. Nr 4 - Wzór umowy'

2.

1.

1.

2.

ogłoszenie
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