
URZ\D STATYSTYCZNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul, 1 Sierpnia 21

oGŁoSZENIE

Znak sprawy: WAW-FA .27 20 .47 .2016

Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zam wienia:

Tryb udzielanego zam wienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowyo pod kt rym za-
mieszczono ogłoszenie:

Dyrektor Urzędu StatysĘcznęgo w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia2l

02-134 Warszawa

faks 22 846 78 33

Szkolenie okresowe z dziedzny bhp dla pracownik w ad-
minisftacyjno-biurowych i pracownik w zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wy-
konawc w w postępowaniu o udzielenie zam wienia sto-
suje się przepisy ustawy zdnia23 kwietnia1964 r. _ Kodeks
cywilny (Dz. U. z2016 r. poz. 380 zp źn. nn.) oruz właści-
wych przepis w ustawy z dniaZ9 sĘcntia2004 r. - Prawo
zam więn publicznych zwanej dalej ,,ustawąPzp" (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), oraz postanowięnia niniej -
szego ogłoszenia'

poniedziałek _ piątek 7:30 - 15:30

hĘ.llwarszawa.stat.gov.pUzarnowienia-publicme-us/

ZatwierdzamWarszawa,05 października 2016 r.
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URZ\D STATYSTYCZNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul, 1 Sierpnia 21

oGŁoSZENIE Znak sprawy: WAW-FA. 27 20.47 .2016

RIZDZIAł'1.
nlroRMłclo ocÓI-NB

I. INFoRMACJA o ZAMAWIA"IĄCYM

Zamawiającym jest UTąd Statystycmy w Warszawie, ul. l Sierpnia 21, 02-134 warszawa,

NIP: 521-052-03-98,

REGON:000331524,

F*s: +48 ZZ 846 78 33,

stsona intemetowa: htĘ://warszawa.stat.gov.pVzamowienia-publicae-us/

ll. osoBY UPRAwNIoNE Do KoNTAKrÓw z wvroNłwcłlłI
osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

Irnię i nazwisko: Remigiusz Rutkowski,

Faks: +48 22 846 78 33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl,

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30.

I. TRYBUDZIELENIAzłuÓwrmrł

Postępowanie o udzielenie zarn wienia publicmego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Iv. INFoRMACJAooFERIAcHcZĘŚcIowYcH,wARIANrowyctł,złvrÓwIENIACH
UZUPEŁNlA"IĄcYcH

1. KaŻdy wykonawca ma prawo żożyć tylko jedną ofertę.

2. Zwnawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Ztnawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zam wienia uzupehiającego.

v. PRZEKAZYWANIE INFoRMACJI, oŚwnocznŃ l ooKUMENTÓW w PoSTĘPoWANIU

l. oświadczenią wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawĄący i wykonawcy przekaz1ią pisernnie lub faksem

lub elektronicnie (zeskanowany podpisany dokument w fomracie *.pdflub *jpg).

2. Forrna pisemna zastrzeżonajest dla złożEfia oferly uTaz z załącnkami, a także zrriany lub wycofania oferty. Szczeg -

łowe informacje dolyczące formy składanych przsz wykonawcę oświadcze i dokument w zostały określone w Roz-
dziale V oGŁoSZENIA.

3. Jeżeli wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektonicnie i pisemnie,

za datę ich złożenia prdmuje się datę wpĘwu dokum ntu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za zło-
żony w terminie, jeżeli a&esat mÓgł zapomać się zj go treścią przed upĘrłem wyznaczonego terminu.

VI. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powiefzyć wykonanie części zamÓwienia podwyko-

nawcy. W takim prąpadku wykonawca:

l) w przypadku, kiedy samodzielnie spehia warunki, o kt rych mowa w art. 22 ust. I ustawy Pzp, a zźtrnierm powie-

r4ć cąści zam wienia podwykonawcom, zobowiązanyjest w Formularzu oferty uykazać części zrnÓwienią łt re
będą im powiermne,

2) w sytuacji, w kt rej wykazując spehianie warunkÓw, o kt rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zaso-' 
bacir innych podmiot w a podmioĘ te będą brały udział w realŁacji części zinm wienia, zobowĘany jest w For-

mularzu oferty wykazać te podmioty oraz części zam wienia, kt re będą im powierzone.
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oGŁoSZENIE Znak sprawy: WAW-FA. Ż'l 20.47 .2016

W przypadku korzystania z potencjału technicznego, czy tez os b zdolnych do ręalizacji zam wienia, a podmioty udo-
stępniające nie będą braŁy udziałuw realizacji części zam wienia, wystarczającym dokumentem jest pisemne zobowią-
zanie tych podmiot w do udostępnienia odpowiednich zasob w na rzęcz wykonawcy. Zobowiązanie muSZą podpisać
osoby upowaznionę do składania oświadczęti woli.

JeŻeli w trakcie reallzacjiumowy wykonawca dokona zmiany a|bo nezygnuje z podmiofu, na kt rego zasoby powoływał
się, wykonawlabędzie zobowiązany udowodnić zamawiającęmu' ze proponowany inny podmiot lub wykonawca Samo-

dzięlnię spełnia warunki udziału w postępowaniu okręślone w oGŁOSZENIU, w stopniu nie mniejszymniz wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zam więnia.

koznzldł'II.
oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWENIA I TERMIN wYKoNANlA

I. PRzEDMIor złuÓwIBNIł
l. Przedmiotem zam wienia jest Szkolenie okesowe z dziedziny bhp dla pracownik w administacyjno-biurowych i za-

trudnionych na stanowiskach robotniczych wg następuj ącego harmonogramu:

1) Szkolenie okesowe z dziedziny bhp dla pracovnik w administracyjno-biurowych:

a. Miejsce realżacji szkolenia: Urząd Statystyczny w walszawie od<Łiał w osaołęce, ul' Insurekcyjna 3.

Termin realizacji: 18 pazrŁiemik 20l r. i 14 listopad 20l6 r.
Liczba os b do przeszkolenia: 26.

b. Miejsce realizacji szkolenia: Urząd Statystyczny w walszawie oddział w Ciechanowie, ul. Nadrzecana 1.

Terrriarea|izaąi:28 pażdziemik20l6 r. i l0 listopad 2016 r.
Liczba osÓb do przeszkolenia: 34.

c. Miejsce realizacji sz,kolenia: Urząd Statystyczny w Waxszawie od&iał w Siedlcacl\ ul. Pułaskiego 19/21'
Temrin realizacji: 20 pażdziern*Ż016 r. i 9 listopad 2016 r.
Liczba os b do przeszkolenia:2 .

d. Miejsce realizacji szkolenia: Urząd statystyczny w Warszawie oddział w Radomiu, ul. Plnty 39/45.
Termin realizacji: 19 pażdziemik2016 r., 8 listopad 201 r. i 17 listopad 201 r.
Liczba os b do przeszkolenia: 50.

e. Miejsce realizacji szkolenia: Urząd Statystyczly w Warszawie odtlział w Płocku, ul. otoli ska 21 .

Termin realizacji: 15 listopada 2016 r.
Liczba os b do przeszkolenia: 19.

f. Miejsce realizacji szkolenia: sala ośrodka szkoleniowego dokalizowana w Warszawie (poza sierŁibą Urzędu).
Temrinrealizaoji:17październk201'6ł',2l'pażdziera:kŻ0l6r.,25pażdziemtkŻ0|6r.,26październik201
r., 3 listopad 2016 r., 7 listopad 2016 r., 16 listopad 2016 r.
Liczba os b do przeszkolenia: 130.

2) Szkolenie okresowe z dziecŁiny bhp dla pracownik w zatudnionych na stanowiskach robotniczych:

a' Miejsce realizacji szkolenia: sala ośrodka szkoleniowego zlokalżowana w osfołęce lub Urząd statystyczny
w Warszawie oddział w osfołęce ul. Insurekct'na 3.
Temfn realizacji: do 5 listopada 201 r.
Liczba os b do przeszkolenia: 5.

b. Miejsce realizacji szkolenia: sala ośrodka szkoleniowego zlokalŁowana w Ciechanowie lub Urząd Statystyczny
w Warszawie oddział w Ciechanowie ul. Nadrzecma 1.

Termin realizacji: do 12 listopada 201 r.
Liczba osÓb do przeszkolerria: 2.

c. Miejsce realŁacji szkolenia: sala ośrodka szkoleniowego zlokalŁowana w Siedlcach lub Urząd statystyczny
w Warszawie oddział w Sierllcach ul. Pułaskiego l 9/2 1 .

Temrin realizacji: do l2 listopada 2016 r.
Liczba os b do przeszkolenia; 3.
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d. Miejsce realizacji szkolenia: sala oŚrodka szkoleniowego zlokalizowana w Radomiu lub Urząd Statystycany
w Warszawie oddział w Radomiu ul. P|znĘ 39/45.
Termin realizacji: do l7 listopada 2016 r.

Liczba os b do przeszkolenia: 1.

e. Miejsce realizacji szkolenia: sala oŚrodka szkoleniowego żokalizowana w Warszawie @oza sieclzibą Urzędu).
Termin realizacji: do 12 listopada 2016 r.

Liczba os b do przeszkolenia: 4.

2. Forma i czas trwania szkolenia:

1) dla pracownik w zatrudnionych na stanowiskach adrninistracyjno-biurowych - seminarium min. 8 godzin lekcyj-

rycb/l dne 
"tj. 

w godz. 9.00 - 15.00,

2) dla pracownik w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - instrulĆaż min. 8 godzin lekcyjnych/l dzieĄ
tj.wgodz.9.00-15.00.

3. Szkolenia powinny zostać prz provadznne przez orgalizatora kszlałcenia, zgodnie z programem szkolenia okreŚlonym
w rozporządzeniu Minista Gospodarki i Pracy z dnta27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180,poz. 1860zp zr' mr.) oraz przy Zastosowaniu pomocy dydaktycznycłu tj. fantomu' AED'
filrn w, prezentacji multimedialnych.

4. organizatorszkoleniajestzobowiązanyzapewni uczestnikomszkolenia:

1) szczeg łowy program szkolenia,

2) materiab umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia dla kazdej z grup szkolenia
w wersji papierowej, np. slcypĘ oraz długopisy niezbędne do uypehienia zestawu pyta kontrolnych,

3) wyposażenie tecbniczne w postaci rzutnika multimedialrrego w salach siedzib zamawiającego w ostrołęce, Ciecha-
nowie, Siedlcach, Radomiu i Płocku,

4) dwie przerwy i olceślić czas ich trwania,

5) serwis kawowy obejmujący: kawę, herbatę i wodę mineralną w oŚrodku szkoleniowym w Wanzawie,

6) listy obecności.

4' wykonawcajest zobowiąZŹny do nie udosĘniania danych osobowych uczeshik w szkolenia innym podrriotom zgod-
nie z ustawą o ocbronie danych osobowych.

5' Zanavłiający zasizega sobie prawo zmniejszenia liczby os b uczestniczących w szkoleniu, w plz}padku wystą)ienia
okolicmości uzasadniających dłuższą usprawiedliwioną nieobecność pracoł'nika w pracy - jednak nie tniĄ nlŻ o 20o/o

(słołnie: dwadzieścia plocent), w stosunku do łącaej |iczby pracounik w objętych szkoleniem.

6. oferta na przeprowadzenie cyklu szkoler1powirma zawierać:

1) informację o posiadaniu przez jednostkę organizacyjną uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy,

2) kwalifikacje zawodowe wykładowc dinstrrktor w, kt rzy będą realizować programy szkoleĄ

3) propozycję t rmin w zorganizowania szkole dla praco\łnikÓw zalrudnionych na stanowiskach robotrricrych,

4) cenę zaprzeszkolenie 1 pracownika zatudnionego na stanowisku robotniczym,

5) cenę zaptzeszkolenie l pracownika zatrudnionego na stanowisku adminisnacyjno-biurowym.

7. Kod Wsp lnego słownika zam wie (CPV):

805 10000-2 usfugi szkolenia specjalistycznego

. TERMINWYKoNANIAZAMÓWIENIA

ZamÓwienie realizowane będzie od dnia |1 październ:ka2016 roku do 17 listopada 201 roku.
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Rozozłł, III.
wysoroŚĆ t zaSADY wNIEsIENlA wADIUM

I. wYsoKoŚĆwADIUM

lvykonawca nie jest zobligowany do łniesienia wadium.

RoZDZAŁIV.
WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIS sPoSoBU oCENY ICH SPEŁNIANIA; oŚWIADCZENIA I Do-
KUMENTY PoTWIERDzAJĄCE sPEŁNnnn wenuNrÓW UDZIAŁU I wYKAzUJĄcE BRAK PoDsTAw Do WY_

KLUCZENIA z PoSTĘPoWANIA

I. WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs SPoSoBU ocENY IcH SPEŁNIANIA

l. o udzielenie zam wienia ubiegać się mogą wykonawcy, kt rzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okolicaości wskazane przepisem art. 24 ust. l ustawy Pzp'

olaz

2) speŁriają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, doĘczące:

a) posiadania uprawnie do wykonyrrania działalnoŚci:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzlnie beryieczeiy
stwa i higieny pracy. Zamawiający dokona oceny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału
w postępowaniu na podstawie oŚwiadczenia. (oświadczenie Zawarte jest w Formularzu oferty' kt ry stanowi
dodatek nr l do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formularza ofeĘ potwierdza złoŻenie wymaganego
oŚwiadczenia),

posiadani a wiedzy i doświad częnia:

Zamawiający nie wyzruacza szczęg łowego warunku w tym zakręsię. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowęgo warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczęnie za-
wartę jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr l do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formu-
lar za o feĄ p otwi erdz a zło Żęnię wym a g ane g o o ś w ia dczenia),

dy sp ono wania o dp owie dnim p otencj ałem tę chnic zny m:

Zamawiąący nie .vqiznacza szcze3ołowego Warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowęgo warunku udziału w postępowaniu na podstawię oŚwiadczenia. (oŚwiadczęnię za-
warte jest w Formularzu ofeĘ, kt ry stanowi dodatek nr 1 do OGŁOSZENIA. ZłoŻenię podpisanego Formu-
lar za o ferly p otwierdz a złoŻęnię wymagane go o Św iadczenia),

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam wienia:

Wykładowcy/instruktorzy, kt rzy będą ręalizować programy szkole w Warszawie i oddziałach powinni po-
siadać zasob wiedzy, doświadczęnie zawodowe i uprawnienia dydaktyczne nięzbędne do wykonywania zam -

wienia tj., co najmniej 3 letni staŻ pracy w słuzbie bhp, uprawnienia medyczne min' ratownik medycmly.
Zamawiający dokona ocęny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na pod-
stawie oświadczenia. (oświadczenie zawartejest w Formularzu ofeĘ, kt ry stanowi dodatek nr 1 do ocŁo-
SZENIA. ZłoŻęnię podpisanego Formularza oferty potwierdza złoŻenię wymaganego oŚwiadczenia),

e) sytuacji ękonomicmej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakręsie' Zamawiający dokona oceny wykazania
spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawię oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty', kt ry stanowi dodatek nr l do OGŁOSZENIA' ZłoŻęnie podpisanego Formu-
Iar za o feĘ p otwierdz a złoŻenie wymagane go o ś wiadc zenia) .

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawc w wyŻej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zawaĘch w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. ocena speŁriania warunk w udziału w postę-
powaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logiczna 1) _ nie spehria (wartość logicma 0).

Strona5zll 1
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Wykonawca w celu wykazania spehrienia warunk w udziału w postępowaniu moŻe polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu,
potencjale techniczrym, osobach zdolnych do wykonania zam wienia oraz zdolnościach finansowych innych podmio-
t w, niezaleznie od charaktęru prawnego łączących go z nimi stosunk w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającęmu' iŻbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacjizam wienia, w szczęEolności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiot w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasob w
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia. Wykonawla zobowiązany jest przedstawić dokumenty do-

Ę czące w szczeg lnoŚci :

1) zalaesu dostępnych wykonawcy zasob w innego podmiofu,

2) sposobu wykorzystania przezwykonawcę zasob w innego podmiotu przy wykonywaniu zam wienia,

3) charakteru stosunku, jaki będziełączył wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udziału innego podmiofu przy wykonywaniu zam więnia.

il. oŚwtłpCZENIA LUB DoKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE wARtINKow UDZIAŁIJ
I WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW Do WYKLUCZENIA Z PoSTĘPOWANIA

Wykonawlanapotwierdzenie spehriania warunk w udziału w postępowaniu, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podroz-
dziale I OGŁOSZENIA składa v,trazz ofertą następujące dokumenty lub oŚwiadczenia:

l) oświadczenie o spełnianiu warunk w udziału w postępowaniu, o kt rych mowa w art. 22ust. 1 ustawy Pzp,
(treŚć oŚwiadczenia zawięra Formularz ofeĘ. ZłoŻenię podpisanego Formularza oferty pofwierdza złożęnię wyma-

ganego oświadczenia).

W celu vłykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie afi.24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca
składa wraz z ofertąnastępujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻęnię podpisa-
ne go F ormularza o feĘ p otwierdz a złoŻenię wymagane go o ś wia dczenia),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci gospodarczej, jeŻelli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia,
wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upĘwem tęrminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiot w

naleŻących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 200'1. r. o ochronie konkurencji i kon-

sument w (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 33l, zpoźn.zm.) lub informację o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy

kapitałowęj - wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do 0GŁOSZENIA.

Wykonaw cy zagr aniczni:

1) Wykonawca Zagraniczny (mający siedzibę lub miejscę zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
w miejsce dokumenfu wskazanego w p. 2. 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w kt rym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,Żenię otwarto jego likwidacji ani nię ogłoszono

upadłości - wystawione nię wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upĘwem tęrminu składania ofert,

2) Jezęli w kraju miejsca zamięszkania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejscę zamieszkania,

nie wydaje się dokument w wskazanych w p. 4.|),zastępuje się je dokumentem zawięrającym oŚwiadczęnię, w kt -

rym określa się takŻę osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożoneprzedwłaściwym organęm sądowym,

adminisfiacyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego laaju miejsca zamięszkania osoby

lub kraju, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z od-

powiednią datą wymaganądla tych dokumęnt w.

Zasady udziału w p o stęp owaniu wykonawc w wy stępuj ących wsp lnie :

1) Wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzięlenie zam więnia zobowiązani są do ustanowienia peŁromocnika do re-

prezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciarrmowy w sprawie zam wienia

publicznego.

Informacj e doĘczącę grupy kapitałowej:

1.

2.

J.

4.

5.

6.
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1) Zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumęnt w (zwanej dalej ustawą OKIK), przęz grupę

kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorc w, |<t rry są kontrolowani w spos b bezpośredni lub pośredni
przęzjednego przedsiębiorcę, w tym r wniez tego przedsiębiorcę,

2) Zgodnie z art' 4 p. 1ustawy OKIK przęzprzedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumięniu przepis w o swo-
bo dzię działalności go spod ar czej, a takŻe:

a) osobę ftzyczną, osobę prawną' atakŻęjednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, kt rej ustawa
przyznĄe zdolność prawną' organizującą lub Świadczącą usługi o charakterze uffiecinroŚci publiczrej, kt re
nie są działalnością gospodarcząw rozumieniu przepis w o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę flzycznąwykonującązawÓdwe własnym imieniu i na własnyrachunek lub prowadzącądziałalność w ra-

mach wykonywania takięgo zawodu,

c) osobę ftzyczną, kt ra posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 p. 4 ustawy OKIK, nad co najmniej jednym przed'
siębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepis w o swobodzie działalności
gospodarczej, jeŻeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji' o ktÓrej mowa w art. 13

ustawy OKIK,

d) związekprzedsiębiorc w w rozumieniu art. 4 p.2 ustawy OKIK _ zwyłączeniem przepis w doĘczących kon-
centracji.

3) Zgodnie z art. 4 p. 7 ustawy OKIK przezprzejęcie kontroli rozumie się: wszelkie formy bezpośredniego lub pośred-

niego uzyskania ptzezprzedsiębiorcę uprawnie , kt re osobno albołącmie,ptzy uwzględnieniu wszystkich okolicz-
ności prawnych lub fakĘcznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpĘwu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorc w; uprawnienia takie tw orzą w szczeg lności :

a) dysponowanie bezpośrędnio lub pośrednio większością głos w La zgromadzeniu wspÓlnik w albo na walnym
zgromadzeniu, takze jako zastawnik albo uzytkownik, bądźw zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależmego),takze na podstawie porozumięri z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoĘwania lub odwoływania większoŚci członk w zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależmego),także na podstawie porozumien zinrrymi osobami,

c) członkowie jego znządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niz połowę członk w znządu innego przedsię-

biorcy (przedsiębiorcy zależmego),

d) dysponowanie bezpoŚrednio lub pośrednio większością głos w w sp łce osobowej za\eżmej albo na walnym
zgtomadzeniu sp łdzie]ni zależmej,takŻe na podstawie porozumieri z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do częścimienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależmego),

D umowa przewiduj ąca zarządzanię innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku
pr zez takiego przedsiębiorcę.

Zamawiający dokona oceny spehrienia ptzęz wykonawc w wyzej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-

macji zawartychw dokumentach Żądanychdo załączenia do ofeĘ. ocena spehriania warunk w udziałuw postępowaniu

zostanie dokonana metodą: speŁria (wartoŚć logiczna 1) - nie speŁria (wartość logiczna 0).

Ptozr.zlAŁ V.

SPoSoB PRZYGOToWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

oferta musi spehriać następujące wymogi:

1) treść oferĘ musi odpowiadać treści OGŁOSZENIA. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru,jaki stanowi
Formularz oferry - dodatek nr l do OGŁOSZENIA,

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

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwaĘ własnoręcmy podpis złoŻony (w spos b umozliwiający
idenĘfikacj ę osoby), przęz osobę upowaznioną do reprezentowania wykonawcy,
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4) poprawki lub zniany w ofercie mr'szą |y6 dokonane w spos b czytelny, parafowane własnoręczrie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego ullocowane.

[' wyuecłNn oŚwIADcZENIA LUB DoKUMENTY sKŁADANE wRAZ Z oFERTĄ
Wykonawca zobowiązu\y jest złoŻyĆ wraz z oferąi

l) oświadczenia lub dokumenĘ określone w Rozdziale IV Po<Irozdziale II oGŁOSZENIA: ,,oświadczenia lub doku-
m nty potwierdzające spehianie waruŃ w udziału i wykazujące bak podstaw do wykluczenia z postęPowania'',

2) Inne wynagane oświadczenia i dokumenĘ:

a) w prłpadku, gdy wykonawcę reprezentuje pehomocnik - pehomocnictwo olfieślającejego zakes podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wsp Inie o udzielenie zam wienia w)Ąnagane
jest zaĘczsnie dokumentu pehomocnictwa olaeślającego zakes umocowania peŁtomocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,

c) w przypatlku, gdy wykonawca korzystz z wiedzy i doświadczenia os b zdohych do wykonania zam wienia
lub polega na zdolnościach finansowych irmego podmiotu zobowiązany jest ziłączyć oryginał dokumentu za_
wierającego zobowiązanie podmiofu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasob w
na ola s korzystania z nich Fzy wykonaniu zam wienia.

n. FoRMA oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓW WSKAZANYCH
w RoZDztALE v PoDRoZDZIALE II oGŁoszENIA

Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z orygnałem prznz wykonawcę z wyłączeniem:

1) pehomocnictwą (kJ' re nateĘ załączyć do ofeĘ w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

2) formularza ofeĘ'
3) pisemnego zobowiązuia podmiot w udostępniających zasoby do oddania do tlyspozycji wymaganych zasob w

na okes korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia,

4) listy podmiot w należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 1 6 lutego 2007 r. o ocbronie
konkurencji i konsun nt w (Dz. U' z 2007 r., Nr 50, poz- 331', zp hl.nn.) lub informację, o-tym, że wykonawca
nie nalezy do grupy kapitałowej.

kt re muszą być złożone w oryginale.

Za osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy umaje się osoby wskazane we właściw}łn rejestrze bądź
w stosown}m pełnomocnictwie.

W przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty Zostały sporząrlzone wjęzyku obcym (w tym doku-
menty składane przez łykonawcę zagraniczrego) zamawi ający wymagaprzedstawienia ich tłumaczenii na język polski.

Jeżeli złożone kserokopie oświadcze lub dokument w będą nieczlelne lub bęĄ budzić wąĘliwości, co do ich praw_
dziwości, zamawiaj ący może ądać ptzedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

ry. sPoSÓB zŁoŻENIA oFERTY
WRAZ z oŚWIADCZENIAMI LUB DoKUMENTAMI

Wlkonawca jest zobowiązany złoż:yÓ otertĘ rł,raz z oświadczeniami lub dokumentami wyrrienion}ni w Rozdziale V
Podrozdziale II oGŁOSZENIA.

Zaleca się, aby:

1 ) wszystkie strony ofeĘ wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponunerowane oraz połączone w spos b trwaĘ
2) każda strona ofeĘ była parafowana przez osobę podpisującą oferĘ,

3) osoba podpisująca ofertę opabzyła swÓj podpis pieczątką imienną.

W przypadkq gdy informacje Zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajennicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis w usta\łT z dnia 16 kwietrria |993 r. o zlta]lczaliu nieuczciwej konkurencji
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(Dz. U. zŻ003 r., Nr 153 poz. 1503, zpÓźn. zm.), wykonawca powinien to vrytaźnie zastrzęc w ofercie i odpowiednio
onaczyć zasttzężone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumęnt w zawierających zastrzeŻonę informacje. Wy-
konawca nię moze zastrzęc informacji, o kt rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

ofertę wraz z oŚwiadczęniami lub dokumentami naleŻy umieścić w opakowaniu uniemozliwiającym odczytanię ich za-

wartości bez uszko dzęnia tego opakowania.

opakowanie zawierające ofertę vlTazzwszystkimi wymaganymi oświadczęniami lub dokumentami winno być ontaczone
nazwą (nrmą) i adresem wykonawcy, zaadtesowane do zamawiającego oraz opisane: ,,oferta na Szkolenie okresowe
z dziedziny bhp dla pracownik w administracyjno-biurowych i zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
w IJrzędzie StaĘstycznym w Warszawie. Nię otwięrać przed (d'ie- ot*arcia ofert) godzną 10:30 '', np.]

Nazvva wykonawcy

adres, telefon

Oferta na: Szkolenie okresowe z dziedziny bhp dla pracownik w administracyjno-biurowych i zatrud-
nionych na stanowiskąch robotniczych w Urzędzie StatysĘcznym w Warszawie.

Nię otwierać przed (at.- otwarcia or.*) godziną 1 0 : 3 0.

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. I Sierpnia2l

02-134 Warszawa

Wykonawca, moŻe dowolnie lnaczej omakować ofertę. Z omakowania musi jednak wyraźnie wynikać, ze jest ofertą

w niniej szym postępowaniu.

Rozr.zIAŁ VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w Formu|wza ofeĘ.

Cęna oferty jest sumą:

l) iloczynu cęny zaprzeszkolęnie 1 pracownikazatrudnionego na stanowisku robotniczym i liczby przeszkolonych,

2) iloczynu ceny zaprzeszkolenie 1 pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym iliczby przeszkolonych.

Cena ofertowa posłuży do por wnaniazłoŻonych ofęrt i wyboru ofeĘ najkorzystrriejszej, zgodnie postanowieniami Roz-
działu VIII.

W cenie ofertowej uwzględnia się podatek od towar w i usług oraz podatek akcyzowy, jeże|i na podstawie odrębnych
przepisÓw sprzedaŻusługi podlega obciązeniu podatkiem od towar w i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W cęnie ofertowej uwzględnia się wszystkie koszty, opłaĘ do wykonania i poniesienia przez wykonawcę, a konięcznę
do realizacji przedmiotu zam wienia oraz ewentualne upusty i rabaĘ.

Wykonawca określi cenę w złotychpolskich oraz z dokładnością do setnych części złotego.

W przypadku wsp lnego ubiegania się o udzięlenie zam wieniaprzez wykonawc w krajolvych i zagranicznych spos b
wyliczenia ofeĘ cenowej uzalężniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pehromocnika (ustanowionego przez

wykonawc w wsp lnie ubiegających się o udzielenie zam wienia), zobowiązanego do wystawiania faktur nalezrych
z$ułu wykonania umowy (tj. pehromocnik mający siedzibę lub miejsce zamięszkania na terytorium Rzęczypospolitej
Polskiej zgodnie zwpaganiami dla wykonawc w krajowych;poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z wymaganiami dla wykonawcow zagranicznych).

Dla cel w por wnania ofęrt wykonaw c w zagranicznych z wykonawcami laajowymi, zamawiaiący doliczy do cen netto

wykonawc w zagraniczrych kwotę naleznego, obciąŻającęgo zamawiającego z ffrułu realizacji umowy podatku VAT.
o konięczności doliczenia podatku do ofeĘ wykonawca powinien powiadomić zamawiającęgo.
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Ptozr.zlAŁ VII.
INFORMACJE o MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I oTWARCIA oFERT

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

ofertę na|eŻy złoŻyćw siedzibie zamawiającego: IJrządStatystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia}l w Kancelarii do dnia
11października 2016 roku, do godziny 10:00.

ofeĘ złoŻone po tym terminie zostanązwr cone.

. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nasĘpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21, pok' 210 w dniu 11 paźtŁiemika
2016 roku, o godzinie 10:30.

otwarcie ofert jest jawnę.

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

IV. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ

wykonawca pozostaje związny złożoĘ ofertą pzez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertąroąoczyna s\ę wraz zupĘ-
wem terminu składania ofert.

2.

2.

J.

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca możę przed upływem tęrminu do składania ofert zmięnii lub wycofać ofertę poprzęz złożęnię pisemnego
powiadomienia przed upływem wmaczonego terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złoŻone w spos b i formie przewidzianej w OGŁOSZENIU dla zło-
Żenia oferty, z zastzęŻeniem, ze koperta zewnętrma będzie zawierała dodatkowę onlaczenie ,,ZMIANA''.

Wycofanie złoŻonej ofeĘ następuje poprzez złoŻęnię pisemnego oświadczenia podpisanego przęz osobę/osoby upraw-
nionę do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba wskazana wę właściwym
rejestrze jako upowaimiona do reprezentowania wykonawcy,bądźteż posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.

RoznzlAŁ VIII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, zuwzg|ędnieniem konsękwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności ofeĘ z OGŁoSZENIEM, niepowodujące istotnych zmian w treści oferry,

niezwłocntię zawiadamiając o tym wykonawcę, kt rego ofęrta zostałapoprawiona.

ofęrta wykonawcy, kt ry w wzna;zonym tęrminię od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, polegającej na niezgodności ofeĘ z OGŁOSZENIEM, niepowodującej istotrrej zmiany w treŚci oferfy będzie
podlegała odrzuceniu.

il. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wyborze ofeĘ zamawiający będzie kierował się kierował kryterium najnizszej ceny oferty.

Spos b obliczęnia 
''cęny 

oferty'' został opisany w Rozdziale VI.

Za najkorzy stniej s zą zo s t ani e um:rana o ferta, kt ra b ę dzi e zaw ięr ała najnizszą c ęnę.

JeŻeli złoŻono ofertę, kt rej wyb r prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie zprze-
pisami o podatku od towar w i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwsp lnotowego nabycia towar w, zamawiający

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar w i usług' kt ry miałby obowiązek

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami'
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Rozoztłł,IX.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGo WYKoNANIA UMowY

Zanavłiający nie Żąda wniesienia zabeąieczenia naleĘlego uykonania umowy.

RoznztetX.
wzÓnuuowv

wz r umorłry okeślający szczeg łowe warunki, na kt rych zamawiający zawrze umowę stanowi dodat k nr 3 do oGŁoSZE-
NIA.

Rozoznł,XI.
pouczpNrB o ŚnoDKAcH ocHRoNY PRAWNEJ

Wykonawca możę niezwłocznie poinformować zamawiającego o niezgodnej z prząisami lub postanowieniami niniejszego

oGŁoszENIA podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynności, do łt Ę jest on zobowiązany.

RoZDZIAŁXII.
rorułeLNoŚcI po wYBoRzE oFERTY w CELU ZAWARcIA UMowY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

1' Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaże wykonawcon"l<t rzy złoĘli oferty informa-

cje, kt rych zakes wynika z dyspozycji zawartej w art. 92 ust. I p. I - 7 ustawy Pzp.

2. Dtukrotre nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyaaczonym terminie do podpisania umowy
uaaje się Za odsĘpienie od zawarcia umowy. Jeśli wybrany wykonawca odsĘi od podpisania umowy, wtedy zamawia-
jący podpisze umowę z dowolnie wybranym wykonawcą kt rego oferb zralazła się w grupie najlęszych ofert.

Dodatki do ocŁoSzENIA:

l. Nr I - Formularz oferty.

2. Nr 2 - Wz r formularza dowczący przyaależa|ości do grupy kapitałowej.

3. Nr 3 - Wzor umowy.
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