
URZ\D STATYSTYCZNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. '1 Sierpnia 21

oGŁoSZENIE

Znak sprawy: WAW-FA.21 20.50.2016

Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Ttyb udzielanego zamówienia :

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowyo pod którym za-
mieszczono ogloszenie:

Warszawa, 14 paździemika 20 l 6 r.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

Urząd StaĘs$cmy w Warszawie

ul. I Sierpnia 2l

02-134 Warszawa

faks22 846 78 33

Szftolenie okresowe z dziedzny bhp dla pracowników ad-
ministacyjno-biurowych i pracowników zatrudni61ygfo
na stanowiskach robotniczych.

Do czynności podejmowanych, przez zatnawiającego i }vy-

konawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia sto-
suje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietria 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z2016 r. poz. 380 zpóht. nn.) oraz właŚci-
wych przepisów ustawy z dnia 29 stycnia 20o4 r. - Prawo
zamówień publicmych zwanej dalej ,gstawą Pą'' (Dz. U.
z20l5 r. poz.2164 zpóht. zm.), orazpostanowienia niniej-
szego ogłoszenia.

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

hĘ ://warszawa. stat. gov.pVzamowienia-publiczne-us/

Zatwierdzam
{\-

AUIH'
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Rozoztu-I.
INFoRMAcrB ocÓLNB

I. INFoRMACJA o ZAMAWIAJĄCYM

Zanawiającymjest Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. l Sierpnia21,02-134 Warszawa,

NIP: 521-052-03-98,

REGON: 000331524,

Faks: +48 22846'1833,

Strona internetowa: hĘ! /w arszawa'stat. gov.pVzamowienia-publiczne-us/

il. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOW Z WYKONAWCAMI

osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

Imię i nazwisko: Remigiusz Rutkowski,

Faks: +48Ż28467833,

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

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30.

M. TRYBUDZIELENIAZAMOWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w Ębie zapytania ofertowego.

Iv. INFoRMACJA o oFERIACH CZĘŚCIoWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYcH

l' Kużdywykonawcamaprawo złoĘć'tykojednąofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamavłiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupehriającego.

V. PRZEKAZYWANIE INFoRMACJI, oŚWIADCZEŃ I DoKUMENTÓW w PosTĘPowANIU

l. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy ptzekanlją pisemnie lub faksem
lub elektroniczrie (zeskanowany podpisany dokument w formacie *.pdf lub *jpg).

2. Forma pisemna zasfrzeŻona jest dla złożenia ofeĘ wraz zzałącmikami, atakże zmiany lub wycofania ofeĘ. Szczegó-
łowe informacje dotyczące formy składanychprzez wykonawcę oświadczeń i dokumentów zostaĘ określone w Roz-
dziale V oGŁosZENIA.

3. Jeżeli wykonawcaprzekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektonicznie i pisemnie,
za datę ich złoŻenia przyjmuje się datę wpływu dokumenfu, stosownie do formy przekazu. Dokument uwaŻa się za zło-
żony w terminie, jeżeli adresat mógłzapomać się z jego teŚcią przed upływemWmaczonego terminu.

VI. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie częŚci zamówienia podwyko-
nawcy. w takim prąpadku wykonawca:

1) w prąlpadku, kiedy samodzielnie spełnia warunki' o których mowa w art' 22 ust' l ustawy Pzp, a zamierza powie-
rzyć części zamówienia podwykonawcom, zobowiązanyjest w Formularzu ofeĘ wykazać części zatnówienia, które
będą im powierzone,

2) w sytuacji, w której wykazując spehrianie wmunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy P4, polega na zaso-
bach innych podmiotów a podmioĘ te będą brały udział w realizacji części zanówienia, zobowiązany jest w For-
mularzu ofeĘ wykazać te podmioĘ oraz części zamówienia, które będą im powierzone.
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W przypadku korzystania z potencjału technicmego, czy teŻ osób zdolnych do realizacji zamówienia, a podmioty udo-
stępniające nie będą brĄ udziału w realizacji częŚci zamówienia, wystarczającym dokumentem jest pisemne zobowią-
zanie Ęch podmiotów do udostępnienia odpowiednich zasobów narzecz wykonawcy. Zobowiązanie muszą podpisać

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

Jeżeli w takcie realizacji umowy wykonawca dokona zrrriany a|bo nezygnuje z podmiotu, na którego zasoby powoływał
się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnió zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub wykonawca samo-

dzielnie spehria wmunki udziału w postępowaniu określone w OGŁoSZENIU, w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia'

RozoztetII.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I TERMIN WYKONANIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

l. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie okresowe z dziedzny bhp dla pracowników administacyjno-biwowych i za-

fiudnionych na stanowiskach robofuiczych wg następującego harmonogramu:

l) Szkolenie okresowe zdziedzny bhp dla 285 pracowników administacyjno-biurowych:

a) Miejsce realizacji szkolenia: Urząd Statystyczny w Warszawie oddział w ostołęce ul. Insurekcyjna 3.

Termin realizacji: do 14 listopada20l6.Liczba osób do przeszkolenia: 26.

b) Miejsce realizacji szkolenia: Urząd StaĘstycmy w Warszawie oddział w Ciechanowie ul. Nadrzecma l.
Termin realizacji: do 14 listopada2016.Liczba osób do przeszkolenia: l5.
Termin realizacji: do l9 listopada20l6.Liczbaosób do przeszkolenia: l9'

c) Miejsce realizacji szkolenia: Urząd Statystycmly w Warszawie oddział w Siedlcach ul. Pułaskiego 19l2l.
Termin realizacji: do 16 listopada 2016. Liczba osób do przeszkolenia: 26.

d) Miejsce rea|izacji szkolenia: Urząd Statyswcmy w Warszawie oddział w Radomiu ul. Planty 39145.

Termin rca|izacji: do 17 listopada}}l1.Liczbaosób do przeszkolenia: 2ó.
Termin realizacji: do 24 listopada20|6.Liczba osób do przeszkolenia:24.

e) Miejsce realizacji szkolenia: Urząd Statystyczny w Warszawie oddziałw Płocku ul. otolińska 2l.
Termin realizacji: do 17 listopada20|6'Liczba osób do przeszkolenia: 19.

D Miejsce rea|izacji szkolenia: sala ośrodka szkoleniowego zlokalizowana w Warszawie.
Termin realizacji: do 8 listopada20l6' Liczba osób do przeszkolenia: 19.

Termin realizacji: do 15 listopada}}l[.Liczbaosób do przeszkolenia: 19'

Termin realizacji: do 18 listopadazDl6.Liczba osób do przeszkolenia:24.
Termin realizacji: do 22 listopada20l6. Liczba osób do przeszkolenia: 25.
Termin realizacji: do 24 listopada}Dlf.Liczba osób do przeszkolenia: 25.

Termin realizacji: do 28 listopada20l6.Liczba osób do przeszkolenia: l8.

2) Szkolenie okresowe z dziedzny bhp dla 15 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotriczych:

a) Miejsce realrizacji szkolenia: sala oŚrodka szkoleniowego zlokalizowana w Warszawie
Tęrmin realizacji:4 listopada 2016.Liczba osób do przeszkolenia: 8.

Termin realrizacjil. do l0 listopada2016.Ljczba osób do przeszkolenia: 7.

3) Zamawiający rezerwuje sobie prawo do zrrriany liczebności grupy szkoleniowej lub prawo do ustalenia dodatkowego

terminu szkolenia, dla osób, które nie brĄ udziału w szkoleniu w Wnaczonym terminie z powodu

usprawiedliwionej nieobecnoŚci w pracy. Termin dodatkowego szkolenia i zmiana liczebności grupy wymaga

uzgodnienia z wykonawcą.

2. Forma i czas twania szkolenia:

l) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach adminisfuacyjno-biurowych - seminarium min' 8 godzin lekcyj-
nych/l dzień, tj. w godz. 9.00 _ 15.00'

2) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicz1ch - instrrrktaż min. 8 godzin lekcyjnych/l dzień,

tj. w godz. 9.00 - 15.00.

3) szkolenie w formie e-learningu nie jest dopuszczalne.
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L



3-

4.

URzĄp sTATYsTYczNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

oGŁosZENIE Znak sprawy: WAW-FA.2720.50.20 I 6

Szkolenia powinny zostai przeprowadzone przez organizatora kształcenia, zgodnie z programem szkolenia ołreślonym
w roąorządzeniu Minista Gospodarki i Pracy z dnia2'l lipca2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz' U. Nr 180, poz. l860 zpóźn. nn.) orazprzy zastosowaniu pomocy dydakĘcznych, tj. fantomu, AED,
filmów, prezentacji multimedialnych.

organizator szkolenia jest zobowiązany zapewnić uczestnikom szkolenia:

l) szczegółowy program szkolenia,

2) materiaĘ umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia dla każdej z Wp szkolenia
w wersji papierowej, np. skrypty oraz długopisy niezbędne do wypehrienia zestawu pytań kontolnych,

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

4) dwie ptzęrw i olaeślić czas ich twania,

5) serwis kawowy obejmujący: kawę, herbatę i wodę mineralną w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

6) listy obecności.

Na realizację przedmiotu zamówienia zamawiający zarrierzaprzemaczyćkwotę óo 15 000,00 zł.

Wykonawca jest zobowiązany do nie udostępniania danych osobowych uczestników szkolenia innym podmiotom zgod-
nie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zamawiający zastzega sobie prawo zrnniejszenia liczby osób uczesfrticzących w szkoleniu, w przypadku wystąpienia
okoliczności uzasadniających dfuższą usprawiedliwioną nieobecnoŚć pracownika w pracy - jednak nie więcej niż o 20Yo
(słownie: dwadzieścia procent), w stosunku do łącmej planowanej liczby pracowników wskazanych do przeszkolęnia.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

805 10000_2 usługi szkolenia specjalisĘcaego

II. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

4.

5.

6.

7.

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania unowy do 28 listopada 201ó roku'

Rozozeł,III.
wYsoKoŚC I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

I. wYsoKoŚC WADIUM

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

Roznznł,IV.
WARUNKI |JDaIAŁU wPoSTĘPowANIUoRAZoPIS sPosoBUoCENYIcH SPEŁNIANIA; oŚWIADCZBNIAI Do-
KUMENTY PoTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE wARUNKow UDZIAŁU I WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do wY-

KLUCZENIA Z PosTĘPowANIA

I. WARLINKIUDZIAŁUWPoSTĘPoWANIUoRAZoPISsPoSoBUoCENYICHSPEŁNIANIA

l. o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

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

oraz

2) spehiają warunki okręŚlone w art'22 ust. l ustawy Pzp, doĘczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalnoŚci:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziędznie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Zamawiający dokona oceny wykazania spehiania przedmiotowego warunku udziału
w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie zawarte jest w Formularzu ofeĘ' który stanowi
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dodatek m l do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złoŻenie wymaganego
oświadczenia),

b) posiadania wiedzy i doŚwiadczenia:

Zarrnwiający nie wynlacza szczegółowego warunku w tym zakresie' Zamawiający dokona oceny wykazania
speŁriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu ofeĘ' który stanowi dodatek nr l do oGŁosZENIA. ZłoŻęnię podpisanego Formu-
larza ofeĘ potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia)'

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie wymacza szczegółowego warunku w tym zakresie' Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu ofeĘ, który stanowi dodatek nr l do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formu-
larza ofeĘ potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia),

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykładowcy/instruktorzy, którzy będą realizować programy szkoleń w Warszawie i oddziałach powinni po-
siadać zasób wiedzy, doświadczenia zawodowego i uprawnienia dydaktyczne niezbędne do wykonywania za-
mówienia, adekwatne do zagadnień szkoleniowych tj., co najmniej 3 lefui staż pracy w służbie bhp lub Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, uprawnienia medyczne min. ratownik medyczny' Zamawiający dokona oceny wyka-
zania spełriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie
zawartejest w Formularzu ofeĘ, który stanowi dodatek nr 1 do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego For-
mularza ofeĘ potwierdza złożenie wymaganęgo oświadczenia),

e) sytuacji ekonomicznej i frnansowej:

Zamawiający nie wymacza szczegółowego warunku w łm zakresie. Zarnawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego waxunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu ofeĘ, który stanowi dodatek nr l do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego Forrru-
larza oferĘ potwierdza zf,oŻenie wymaganego oświadczenia)'

Zarnawiający dokona oceny spehrieniaprzez wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie danych i infor-
macjizautarĘch w oświadczeniach i dokumentach zalączonych do ofeĘ. ocena spehriania warunków udziafu w postę-
powaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logicma l) _ nie spełria (wartość logicma 0).

Wykonawca w celu wykazania spekrienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicmym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnoŚciach furansowych innych podmio-
tów, niezależnie od charakteru prawn€go łączących go z nimi stosunków. Wykonawca wtakiej sytuacji zobowiązarry
jest udowodnić zanawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacjizamówienia, w szczegóIności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania znichprzy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty do-

wczące w szczególności:

l) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego porlmiotu,

2) sposobu wykorzystaniaprzez wykonawcę zasobów innego podmiofu przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i olaesu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

II. oŚWIADCZENIA LUB DoKUMENTY PoTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE wARUNKow UDZIAŁU
I WYKAZUJĄCE BRAK PoDsTAw Do WYKLUCZBNIA Z PoSTĘPoWANIA

Wykonawca na pofwierdzenie spehriania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IV Podroz-
dziale I oGŁosZENIA składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

t) oświadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu, o k;tórych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
(treść oŚwiadczeniazawieraFormularz oferty'ZłoŻenie podpisanego Formulmza ofeĘ potwierdzazłożenię wyma-

ganego oświadczenia).

1.
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. l ustawy Pzp, wykonawca
składa wraz z ofertą następujące dokumenty:

1) oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treŚć oświadczenia zawieraFormularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisa-
nego Formularza ofeĘ potwierdza ńoŻenie wymaganego oświadczenia),

2) aktualny odpis z wlaściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tenninu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa wruz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ocbronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz.33l, zpóht. zm.) lubinformację o tym, żewykonawca nie należy
do grupy kapitalowej - wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do OGŁOSZENIA.

Wykonawcy zagranicni:

l) Wykonawca zagranicmy (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiej)
w miejsce dokumentu wskazanego w p. 2. 2) składa dokument lub dokumenĘ wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłoŚci - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów wskazanych w p. 4. l), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w któ-
rym olaeśla się także osoby uprawnione do reprezentacjiwykonawcy, ńoŻone przed właściwym organem sądow1nn,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego haju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z od-
powiednią datą wymaganą dla Ęch dokumentów.

Zasady udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie:

l) Wykonawcy ubiegający się wspóInie o udzielenie zanówieniazobowiązani są do ustanowienia peŁromocnika do re-
prezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Informacj e doty czące grupy kapitałowej :

l) Zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej ustawą OKIK)' przez wpę
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontolowani w sposób bezpośredni lub poŚredni
przezjednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę,

2) Zgodnie zart.4 p. l ustawy oKIK przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swo-
bodzie działalności gospodarczej , atakŻe:

a) osobę fizyczną, osobę prawną' a takżejednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa
przymaje zdolność prawną' organizującą lub świadczącą usługi o charakterze uŻytecmości publicznej, które
nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalnoŚć w ra-
mach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczrą, która posiada kontrolę, w rozumieniu art' 4 p. 4 ustawy oKlK, nad co najmniej jednym przed-
siębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeŻeli podejmuje dalsze działania podlegające konfroli koncentacji, o któĘ mowa
w art. 13 ustawy OKIK,

d) związekprzedsiębiorców w rozumieniu art. 4 p' 2 ustawy OKIK - zwyłączeniem przepisów dotyczących kon-
centracji.

3) Zgo&lie zart.4 p. l ustawy oKIK przez przejęcie kontroli rozumie się: wszelkie formy bezpośredniego lub pośred-
niego uzyskaniaprzezprzedsiębiorcę uprawnień, k1óre osobno albo łącznie' przyuvłzględnieniu wszystkich okolicz-
ności prawnych lub faĘczrrych' umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

5.
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a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów nazgromadzeniu wspólników albo na walnym
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik,bądźw zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
za|eżmego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy za|efuego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie j ego zatządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsię-
biorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpoŚrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależrtej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

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

D rrmowa przewidująca zarządzarie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą za|eżnym) lub przekazrynłanie zysku
pr zez takie go przeds iębiorcę.

7. Zamawiający dokona oceny speŁtieniaprzez wykonawców wyŹej wskazanych warunków na podstawie danych i infor-
macjizawarĘch w dokumentachżądanychdo załączenia do oferty. ocena spehiania warunków udziafu w postępowaniu
zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logicma l) - nie spehia (wartośó logiczna 0).

l.

RomzterY.
SPosoB PRZYGoToWANIA oFERTY WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI

LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGIFORMALNEOFERTY

oferta musi spefoiiaó następujące wymogi:

l) teść oferĘ musi odpowiadać teści oGŁosZBNIA. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru' jaki stanowi
Formularz oferty - dodatek nr l do oGŁoSZENlA,

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

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się twaĘ własnoręczny podpis złoŻony (w sposób umożliwiający
idenĘfikację osoby), przez osobę upowaznioną do reprezentowania wykonawcy,

4) poprawki lub zrrriany w ofercie muszą być dokonane w sposób czfielny, parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego rrmocowane.

il. WYMAGANE oŚWIADCZENIA LUB DoKUMENTY SKŁADANE wRAz Z oFERTĄ

Wykonawcazobowiązany jestzłoĘćwrazzofertą:

l) oświadczenia lub dokumenĘ określone w Rozdziale IV Podrozdziale II oGŁOSZENIA: ,,oświadczenia lub doku-
menty potwierdzające speŁrianie warunków udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania'',

2) lnne wymagane oświadczenia i dokumenĘ:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pehomocnik - pelnomocnictwo określającejego zakres podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w pr4padku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane
jestzałączente dokumentu pełnomocnictwa okeŚlającego zakres umocowania pehomocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust. 2 ustawy Pzp'

c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia osób zdolnych do wykonania zamówienia
lub polega na zdolnoŚciach finansowych innego podmiotu zobowiązany jest załączyć oryginal dokumentu
zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych za-
sobów na okres korzystania znichprzy wykonaniu zamówienia.

l.
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ilI. FoRMA oŚwnoczBŃ LUB DoKUMENTow WSKAZANYCH
w RoZDZIALE V PoDRo ZDZI ALE II ocŁo SZENIA

Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złoŻone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej zazgodność
z ory gtnałem przez wykonaw cę z wyłączeniem:

l) pehomocnictwa, (które na|eĘ załączyć do ofeĘ w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

2) formularza oferty,

3) pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasobów
na okres korzystania znichprzy wykonywaniu zamówienia,

4) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozrlmieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. IJ. z2007 r., Nr 50, poz.33l, zpóful. arr.) lub informację, oĘm, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej.

które muszą być złożone w oryginale.

Uwaga: Jeśli wykonawca złoĘł Żadane oświadczenie lub dokument przy ofercie w odpowiedzi na ogłoszenie
z dnia 05 paździemlka}}llr.numer WAW-FA.2720.47.2016, a stan prawny i fakĘczny się nie zrrienił, nie musi go skła-

dać ponownie.

Za osoby upowaŻrione do reprezentowania wykonawcy umaje się osoby wskazane we właŚciwym rejestrze bądź
w stosownym pehomocnictwie.

W przypadku, gdy załączone do ofeĘ oŚwiadczenia lub dokumenty zostĄ sporządzone wjęzyku obcym (w tym doku-
menĘ składaneprzezwykonawcę zagranicznego) zamawiający Wmagaprzedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

leże|i złoŻone kserokopie oŚwiadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wąĘliwości, co do ich praw-

dziwości, zanawiający moŻe żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poŚwiadczonej kopii dokumentu.

IV. sPosoB ZŁ)aNIAoFERTY
WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DoKUMENTAMI

Wykonawca jest zobowiązany ńoĘć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w Rozdziale V
Podrozdziale II OGŁOSZENIA.

Zaleca się, aby:

1) wszystkie stony ofeĘ wrazz oświadczeniami i dokumentami byĘ ponumerowane orazpołączole w sposób trwaĘ

2) każda stona ofeĘ była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatzyła swój podpis pieczątką imienną.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

@1 U. z2003 r., Nr l53 poz. 1503, zpóźn. zm.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio
omaczyć zasrzeżone informacje' Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierającychzastzeżone informacje. Wy-
konawca nie może zastzec infonrracji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

ofeńę wraz z oświadczeniami lub dokumentaminaleĘ umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ichza'
wartości bez uszkodzenia tego opakowania.

opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być omaczone
nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane: ,'oferta na Szkolenie okresowe
zdziedzny bhp dla pracowników administacyjno-biurowych i zatudnionych na stanowiskach robotniczych
w lJrzędzie Statystycznym w Warszawie. Nie otwieraćprzed(doimot*u"iaofe,t) godzną 10:30 '', np.:

2.

J.

4.

l.

2.

J.

4.

5.
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Nązwąwykonalłcy

adres, telefon

oferta na: Szkolenie okresowe zdziedzny bhp dla pracowników administacyjno-biurowych i zatud-
nionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Statystyczr}rm w Warszawie.

Nie otwierać przed (ooi*ot*.ciaof"rt) godziną l0:30.

Urząd Statystycny w Warszawie

ul. I Sierpnia2l

02-134 Warszawa

Wykonawca, może dowolnie inaczej oznakować ofertę. Z oznakowania musi jednak wyrazrie wynikać, Że jestofertą
w niniej szym postępowaniu.

Rozpzlłł. VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

l. Cena ofeĘ zostanie podana ptzezwykonawcę w Formularzu ofeĘ.

2. Cena ofertyjest iloczynem ceny zaprzeszkolenie I pracownika i liczby przeszkolonych.

3 . Cena ofertowa posłuży do porównania złożonych ofert i wyboru ofeĄ najkorzystriejszej, zgodnie postanowieniami Roz-
działu VIII.

4. W cenie ofertowej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,jeŻeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzeduŻusługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

5. W cenie ofeńowej uwzględnia się wszystkie koszĘ' opłaĘ do wykonania i poniesienia przez wykonawcę' a konieczne
do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusĘ i rabaĘ.

6. Wykonawca określi cenę w złotych polskich oraz z dokładnością do setrych części ńotego.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówieniaptzez wykonawców laajowych i zaganicnrych sposób

wyliczenia oferty cenowej uzaleźniony jest od siedziby lub miejsca zamiesz.kania peŁromocnika (ustanowionego pvzez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faknu należnych
z$ułu wykonania rrmowy (tj. pehomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RzeczypospolĘ
Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców laajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z wymaganiami dla wykonawców zagranicznych)'

8. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zarnawiający doliczy do cen netto

wykonawców zagranicmych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji unolYy podatku VAT.

o konieczności doliczenia podatku do ofeĘ wykonawca powinien powiadomić zamawiającego.

Rozoztłł VII.
INFoRMACJE o MIEJSCU' TERMINIE SKŁADANIA I oTwARcIA OFERT

I. MIEJSCEITERMINSKŁADANIAoFERT

l. ofertę należy złoĘćw siedzibie zamawiającego:IJrządStaĘsĘczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 w Kancelarii do dnia

2l ptŹdziemlka20l6 roku, do godziny 10:00.

2. ofeĘ złożone po tym terminie zostaną zwrócone.

II. MIEJSCEITERMINOTWARCIAOFERT

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 2l, pok. 2l0 w dniu 21 paździemka
2016 roku, o godzinie 10:30.
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ilI. PUBLICZNEOTWARCIEOFERT

Otwarcie ofert jest jawne.

IV. TERMINZWIĄZANIAoFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złoŻoną ofertąprzez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz zupĘ-
wem terminu składania ofert.

V. ZMIANAIWYCOFANIEOFEKTY

l. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zrnienić lub wycofać ofertę poprzez złoŻenie pisemnego
powiadomienia przed upływem wznaczone3o terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złoŻone w sposÓb i formie przewidzianej w oGŁOSZENIU dla zło-
żenia ofeĘ, zzastzeżenięm,Że koperta zewnętnabędzie zawierała dodatkowe omaczenie,,ZMlANAu.

3. Wycofanie złoŻonej ofeĘ następujepoprzezzłożenię pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby upraw-
nione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym
rejestze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy'bąM też posiadająca odpowiednie pehromocnictwo.

RozoztarVIII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENYOFERT

l. Zamawiająey poprawi w ofercie:

l) oczywiste omyłki pisarskie,

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

3) inne omyłki polegające na niezgodności ofeĘ zOGŁoSZENIEM, niepowodujące istobrych zmian w treści ofeĘ,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. oferta wykonawcy' który w Wznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodnoŚci
ofeĘ z OGŁOSZENIEM, niepowodującej istotnej zniany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu.

3. Zamawiający nie będzie zvłracał się do wykonawców o dostarczenie brakujących oświadczeń i dokumentów. ofeĘ
niekomplefire zostaną odrzucone.

il. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

l. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kierował Ęrterium najniższej ceny oferty'

2' Sposób obliczenia,,ceny oferty'' został opisany w Rozdziale VI.

3. Zanajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierałanajniŻszą cenę oferty.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie zprze-
pisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnąfozwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający
w celu oceny takiej ofeĘ dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiąz4jącymi przepisami.

Rozozleł-IX.
Z ABBZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zarnawiający nie Żąda wniesienia zabezpieczenia naleĄltego wykonania umowy.

RozoztarX.
WZOR UMOWY

Wzór umowy olaeślający szczegółowe warunki, na których zamawiający zawrze umowę stanowi dodatek nr 3 do oGŁoSZE-
NIA.
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kozozleł'XI.
PoUCZENIE o ŚRoDKACH OCHRoNY PRAWNEJ

Wykonawca może niezwłocznie poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub postanowieniami niniejszego
OGŁOSZENIA podjętej przezniego czynności lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany.

Rozozłł, XII.
FoRMALNoŚct po wYB oRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

l. Niezwłocznie po wyborze najkorzystriejszej oferty zamawiający wyśle powiadomienie do wybranego wykonawcy i opu-
blikuje je na stonie hĘ:i/wąsząwą.sląt.gov.pl/zarnowienia-publiczłe-us.

2. Zamawiający przektŻe też wybranemu wykonawcy imienną listę uczestrików szkolenia w dniu podpisania umowy.

3. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy
uanaje się za odsĘpienie od zawarcia umowy. Jeśli wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy' wtedy zamawia-
jący podpisze umowę z dowolnie wybranym wykonawcą, którego ofertamalazła się w grupie najlepszych ofert.

Dodatki do oGŁoSZENIA:

l. Nr I - Formularz oferty.

2. Nr 2 _ Wzór formularza doĘczący przynależności do grupy kapitałowej.

3. Nr 3 _ Wzór umowy.
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