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Rozozlłł,I.
INFORMACJE OGOLNE

I.

INFoRMACJA o ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest Urząd StatysĘczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia2l,02'134 Warszawa,

NIP: 521-052-03-98,

REGON: 000331524,
Faks: +48228467833,
Sft ona internetow a: http: I I warszawa. stat.

gov.pVzamowienia-publicme-us/

ę-mail: zamowieniauswaw@stat. gov.pl.

.

osoBY UPRAWNIoNE Do KoNTAKTÓW z wYKoNAwcAMI

osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcani

są:

Imię i nazwisko: Marzena Witkowska' Rernigiusz Rutkowski
Faksi +48 22 846 78 33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.
Godziny urzędowania: 7:30

_

gov.pl,

15:30'

ru'

TRYB UDZIELENIA

'AMÓ'IENIA

l.

Postępowanie o udzielenie zam wienia publicznego prowadzon jest w trybie zapytania ofertowego. WutośćzamÓwie_
nia nii przekracza r wnowartości kwoty okeślonej w art' 4 p.E ustawy z dnia 29 rtyc^ia 2004 t. - Prawo Zam wie
Publicaych (tekst j e&olity: Dz. U. z 2015 r., poz. Ż164 zn mianami)'

2'

Znawiajryy uclziela zam wienia w spos

1.

ry.

INFoRMACJA o oFERTAcrł czqŚclowvcH' wARIANTowYcH, ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAIĄcYcH

PosĘpowanie jest po<lzielone nasznśćcą{r;i zvtiązanych z lokalizacjami Urzędu statystycznęgo w Warszawie:

1) Urząd statystyczty w Warszawie' ul.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

b przejrzysty, obiektyvmy i niedyskrym'inujący.

1

Sierpnia 21' Wanzawa _ częśćl,

2) Urąd

statystycany w Warszawie, oddział w Ciechanowie, ul. Nadrzecaa l, Ciechan w _ częś2'

3) Urząd

Startystycmy w Warszawie, oddział w ostołęoe, rrl. Insurekryjna 3, ostołęka _ cąśĆ3,

otoli

Płock - część4'

4) Urąd statystycay

w Warszawie, oddział w Płocku ul.

5) Urząd statystycay

w Warszawie, oddzioł w Radomiu, u|. Plmty 39/45, Radom _ cąść5'

)

ska

2 l ,

Urząd statystyczny w Warszawie, oddział w siedlcacb' ul. Pułaskiego l9l2l, Siedlce _ część6.

Zunawający dopuszcza mozliwośćskładania ofert częściowych w rozumieniu

nie wprowa ża ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy PzT,
na ktÓr moż zostać udzielone zam wienie jednemu wykonawcy.

a

.

2 p. 6 ustawy Pzp. Zarrrawiajqcy

tn. maksymatnej liczby częścizam wienĘ

wykonawca moż żożyćofertę najedną bą& więcej częściprze&niotu zam wienia.
Zunawiająsy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zarnawiający nie przewiduje możliwościudzielenia zam wienia uzupełriającego.
Projekt nie jest

wĘ łfinansowany ze sodk

w

UE'

w przypadku rozbieżnościpomiędry aeścĘniniejszego OGŁoSZENIA, a teściąudzielonych wyjaśnieĄ jako obowiąprŻ\iąć teśćpisma zawierarjącego p fuiejsze oświadczonie zamawiającego.
^riącąnateŻy
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l.
2.
3.

l.

v.

PRZEKAZYWANIE INFoRMACJI, oŚwtłpczEŃ l ooKUMENTÓw w PosTĘPowANIU
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekanją pisemnie lub faksem
' lub elekuonicaie (zeskanowany podpisany dokument w fomracie ł.p<lflub *jpg).
_
Forma pisemna zaspzeżona j st dla złożeniaofeĘ wraz z &,niikami, abkże nriany lub wycofania oferty. szczeg
w
RozzostaĘ
określone
i
dokumentÓw
łowe informacje dotycz4ce formy składanych przez wykonawcę oświadczeIi
djzial v oGŁoSzENIA.
przekaże oŚwiadczenią wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksen, elektsonicaie i pisemnie,
za datę ich złozenic przyjmuje się datę wpływu dokumenfu, stosownie do fonny Prz kazu. Dokument \waża się za zło'
ściąprzed upłwem wyznaczonego tenninu'
żony w t rminie, jeżeli adresat n gł zapoaać się z jego
Jęże1| wykonawca

VI.

t

PODWYKONAWCY

zamawialjący dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierTyć wykonanie częścizam wienia podwykonawry. W takim przypadku wykonawca:

1)
2)

kt rych mowa w art. 22 ust. I ustawy Pzp, a zamierza powierzyć częścizam wienia podwykonawcom. zobowĘanyjest w Formularzu oferty (dodatek nr l do oGŁoSzENIA)
wykazać cąścizanwienią kt re będą in powierzone,
w przypadku, kiedy samodzielnie spehia wanmki, o

w sytuacji' w kt rej wykazując spehianie warunk w, o ktÓrych mowa w art. 22 ust. l ustawy Pzp' polega na zasobach innych podmiot w, a podmioty te będą braV u<Łiał w realŁacji częścizamÓwienią zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać t podmioty onz częścizam wienią kt re bęĄ im powiozone.

2.

W przypadku korzystania z pot ncjału techniczrrego, czy też os b zdolnych do rtalżacji zam wienią a podmioty udosępniające nie będą brĄ urtziału w rea|izacji częŚci zam wienią wystarczającym' dokunrentem jest pisemne zobowiązqnię Ęch podmiotÓw do udosĘpnienia odpowiertnich zasobÓw na rzecz łykonawcy' Zobowiązanie muszą podpisać
osoby upoważnione do skMania oświadcze woli'

3.

Jeżeli w takcie realizacji umowy wykonawca dokona miany albo aerygnuje z podmiotu, na kt rego zasoby powoływał
się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnić zarnawiającemu, że proponowany inny Po&niot lub wykonawca samodzielnie spehia warunki udziału w postępowaniu okeŚlone w oGŁosaNIU, w stopniu nie mniejsrym nż w}4nagany
w takcie posĘpowania o udzielenie ninĘszego zam wienia.

Rozoznł,II.
oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

I'

I

TERMIN WYKoNANIA

PRZEDMIoTZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zam wieniajest: ,,Usługa szkolenia okresowego z dziedziny BHP i kurs w udzielania pierrłszej pomocy
w latach 2017-2018'' dla pracownik w Urzędu statystycaego w Warszawie.

2.

Vrlkonawca zobowiązany jest zealizować zam wienie na zasadach i wrunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 3 do oGŁOSZENIA) oraz w opisie przedmiotu zam wienia (dodatek m 4 do oGŁoszENIA)' wz r
umowyjest taki sam dla każdej z części przedmiotu zam wienia.

3.

Kod Wsp lnego słownika zamÓwie (CPv):
80510000-2 usługi szJ<olenia specjalistycaego

il.
1.

2.

TERMIN WYKONANIAZAMOWIENIA

Umowa o udzielenie zam wienia zostanie zawartana czas omaczony.
Zam wienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.

RozoztetIII.
wYsoKoŚc t złsłDYWNIESIENIA

I.

WADIUM

wYSoKoŚc włolutrł

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.
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Rozozlłł,IV.
WARUNKI UDZIALU w PoSTĘPoWANIU oRAZ oPIs sPoSoBU ocENY IcH SPEŁNIANIA;

oŚwuocnNn

t

no-

KUMENTY PSTWIERDZAJĄCE sPEŁNrłrqE włnuxrÓw UDzIAŁU I wYKAzI']JĄcE BRAK PoDsTAw Do wYKLUCZENIA z PosTĘPowANIA

1.

I.

WARI'JNKI UDzlAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs SPosoBU

ocENY IcH SPEŁNIANIA

o udzielenie zam wienia ubiegać się mogą wykonawcy,l<t rzy:

l)

nie podlegajq wykluczeniu z uwagi na okolicaości wskazane przepisem art' 24 ust' 1 oraz ust. 5 p. 1 ustawy PzP'

2)

spehriają warunki określonew art. 22 ust.

ota/z

a)

l

ustawy Pzp, dotyczącę:

posiadania uprawnierl do wykonywania działalności:
Wykonawca musi posiadać upramienia do prowadzenia działalnościszkoleniowej w dziedzinie bezpieczefY
stwa i higieny pracy. Zanawiający dokona oceny wykazania spehriania przedmiotowego warunku udziału
w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oŚwiadczenie zawarte jest w FormulaŻu oferty' kt ry stanowi
dodatek nr 1 do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złoŻenie wymaganego
oświadczenia),

b)

posiadaniawiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyalacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wylr'azania

spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr 1 do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego Fonnu|arza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego oświadczenia),

c)

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam wienia:

Wykładowcy/instruktorzy,kt rzy będą prowadzić, szkolenialkursy, powinni posiadać zas b wiedzy, doświadczeniazawodowego i uprawnienia dydaktyczne niezbędne do wykonywaniazam wienia, adekwafire do zagadnieri szkoleniowych, tj. co najmniej 3 letri stażpracy w słuzbie bhp lub Pa stwowej Inspekcji Pracy, aprzy

szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy uprawnienia medyczne min. ratownik medyczny. Zanawia'
jący dokona oceny wykazania-spehrianii przedmiotowego warunku udzitłu w postępowaniu nb podstawie
oświadczenia. (oświadczenie zawarte jest w Formularzu ofeĘ, kt ry stanowi dodatek nr 1 do oGŁosZENIA.
ZłoŻenię podpisanego FormularzaofeĘ potwierdzazłoŻenie wymaganego oświadczenia).
Zatnawiający dokona oceny spehienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych i informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. ocena spehriania warunk w udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logicana 1) _ nie spehria (wartość logiczrra 0).
3.

Wykonawca w celu wykazania spehrienia warunk w udziału w postępowaniu moŻe polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam wienia oraz zdolnościach finansolvych innych podmio_
t w, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunk w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zarrnwiającemu, iŻbędzie dysponował zasobami niezbędrrymi do realiizacji zam wienia, w szczeg lności
przedstawiając w Ęm celu pisemne zobowiązianie Ęch podmiot w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasob w
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenĘ do_
ty czące

1)
2)
3)
4)

il.

w szczeg lności:

zakresu dostępnych wykonawcy zasob w innego podmiofu,
sposobu wykorzystania przezwykonawcę zasob w innego podmiofu przy wykonywaniu zam wienia,
charakteru stosunku, jaki będziełączyłwykonawcę z innym podmiotem,

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zam wienia.

oŚwtłocZENIA LUB DoKUMENTY PoTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE wARLINrÓw UDZIAŁU
I

l.

WYKAZUJĄCE BRAK PoDsTAw Do WYKLUCZENIA Z PosTĘPowANIA

Wykonawca na potwierdzenie spehriania warunk w udziału w postępowaniu, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podrozdziale I oGŁosZENIA składa wraz z ofertąnastępujące dokumenty lub oświadczenia:

I
i

t

Snonu
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1)

oŚwiadczenie o spelnianiu warunk w udzialu w postępowaniu, o kt rych mowa w art. 22ust. l ustawy Pzp,
(treśćoświadczenla zawiera Formular z ofeĘ. ZłoŻenie podpisanego Formu|arza oferty potwierdz a złoŻenie wyma_
ganego oświadczenia).

W celu wykazania braku podstaw do wykluc zeniaz postępowania na podstawie afi.24 ust.

l

oraz ust. 5 p.

l

ustawy Pzp,

wykonawca składa wraz z ofeĄ następuj ące dokumenty:

l)
2)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (neśćoświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisa-

nego Formularza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego

o

świadczenia),

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczei, jeŻeli
odrębne-przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przedupĘwem terminu składania ofert.

a

J.

4.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiot w
należących do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsument w (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 33l, zp h.zrrr.) lub informację o tym, że wykonawca nie należy
do grupy kapitalowej - wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do OGŁOSZENIA.
Wykonaw cy zagt anicnti:

1)

Wykonawca zagranicmy (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzec4łpospolitej Polskiej)
w miejsce dokumenfu wskazanego w p. 2. 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ł:t rym
ma siedzibę lub miejsce zamies zkania,potwierdzające odpowiednio, Żenie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości- wystawione nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)

5.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
_
nie wydaje śiędot<ument w wskazanych w p. 4.|),zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w kt
rym określasię także osoby uprawnione do repre zentacjiwykonaw cy, złoŻone przed właściwymorganem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przednotariuszem - wystawione z od'
powiednią datą wymaganą dla Ęch dokument w.

Zasady udziału w postępowaniu wykonawc w występujących wsp lnie:

l)

Wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia zobowiązanisą do ustanowieniapehomocnika do reprezentowania ich w portępo**iu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie żam wienia

publiczrego.
6.

Informacj e dotyczące grupy kapitałowej:

l)

Zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsument w (zwanej dalej ustawą OKIK)' przez grupę
tapitałową roanmie się wszystkich przedsiębiorc w, kt rzy są konfiolowani w spos b bezpośredrrilub pośredni
przez jedrrego przedsiębiorcę, w tym

2)

r

wnież tego przedsiębiorcę,

Zgodnie z art. 4 p. I ustawy OKIK Przezprzedsiębiorcę roanmie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepis w o swobodzie działalnościgospod arczej, a takŻe:

a)

osobę ftzyczłlą, osobę prawną' atakŻejednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, kt rej ustawa
przynaje zdolność prawną' organizującą lub świadczącąusługi o charakterze lfiecenościpublicznej, kt re
nie są działalnościągospodarcząw rozumieniu przepis w o swobodzie &iałalnościgospodarczej,

b)

osobę fizycnąwykonującązawÓdwe własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącądziałalność w ra_
mach wykonywania takiego zawodu,

c)
'

osobę ftzycaną,k1 ra posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4p.4 ustawy OKIK, nad co najmniej jed''ym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalnościgospo darczej w rozumieniu przepis w o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające konfioli koncentacji, o kt rej mowa
w art. 13 ustawy OKIK,

d)

związekprzedsiębiorc w w rozumieniu art. 4 p.2ustawy OKIK _ zwyłączeniem przepis w dotyczących koncentracji.
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3)
'

7.

Zgodnie z zrt. 4 p. 1 ustawy OKIK przez przejęcie konaoli rozumie się: wszelkie formy be?ośre<lniego lub pośred_
niigo uzyskania prre" pr"jasiętiorcę uprawnie , kt re osobno albo Ęcnie, przy uwzględnieniu wszystkich okolicznosii prawnyc}r lub frktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego prze<lsiębiortę
lub przedsiębiuc w; uprawnienia takie tworzą w szczeg lności:

a)

dysponowanie bezpoŚrednio lub pośredniowiększościągłos w na zgroma<lzeniu wsp lnik w albo na wahym
,b.^ran'ri"'*zejako zastawnik albo uzykownĘ bądź w zalAie innego pzedsiębiorcy @rzedsiębiorcy
zależn go)' także na poclstawie porozumie z innymi osobami,

b)

uprałnienie do powoływania lub odwołwania większości członk w zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumie z innymi osobani,

c)

członkowie jego zarądu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę cdonk w zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zz|ehego),

d)

dysponowanie bezpośrednio lub pośre<tnio większością głosÓw w sp łce osobowej zalehej albo na wahym
zgromadzeniu sp łdzidln ale,'lej, takŻn na podstawie porozumie z innyni osobami,

e)
f)

prawo do całego a|bo do częścimienia innego przerlsiębiorry @rzedsiębiorcy zależnego),
umowa przewiduj ąca ?a:z@zanie imym' przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zalehym) lub przekazywanie zysku
przez takiego przedsiębiorcę.

Zannwiający dokona oceny spehienia przez wykonawc w wyżoj wskazanych warunk w na podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferĘ' ocena spehimia warunkÓw udziału w postępowaniu
zostanie dokonana metodą: spehia (wartość logiczna l) - nie spełria (wartość |ogiczna 0).

RozozIAŁ V.
sPoSoB PRZYGoToWANIA oFERTY WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI
LUB DOKUMENTAMI

I.
l.

oferta musi spehriać następujące wymogi:

1)
2)
3)
4)

treśćoferty musi odpowiadać teścioGŁosZENIA. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru' jaki stanowi
Formularz ofeĘ - dodatek nr l do OGŁOSZENIA,
oferta musi zostać sporządzona w jęZyku polskim w formie pisemnej,
rta musi być podpisana; za podpisanie umaje się trwały, własnoręczny podpis złożony (w spos b umożliwiający
identyfikację osoby),przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,

of

poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w spos b czyte|ny, parafowane własnoręcnie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego rrmocowane.

il.
1.

WYMOGI FORMALNE OFERTY

WYMAGANE oŚwtłoCZENIA LUB DoKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z oFERTĄ

Wykonawca zobowiązarry jest złoŻyć wraz z ofęrtą:

1)
2)

oświadczenia lub dokumenty olaeślone w Rozdziale IV Podrozdziale II OGŁOSZENIA: ,,oŚwiadczenia lub dokumenty potwierdzające spehrianie warunk w udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania'',
Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

a)
b)

w przypadku, gdy wykonawcę reprezenfuje pehlomocnik
przez osoby uprawnione do reprezentacj i wykonawcy,

_

pelnomocnictwo olaeŚlające jego zakres podpisane

w prTwadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia wymagane
jesi załączenie dokumentu pelnomocnictwa olaeślającego Zakres umocowania pehromocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do arł.23 ust. 2 ustawy Pzp'

c)

w przypadku, gdy wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia os b zdolnych do wykonania zam wienia
lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiofu zobowiązany jest załączyć oryginal dokumentu
zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych za_
sob w na ohes korzystania z nich przy wykonaniu zam wienia.
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III.
t.

FoRMA oŚwnoCZEŃ LUB DoKUMENTow WSKAZANYCH
w R0ZDZIALE V PoDRoZDZIALEII oGŁosZENIA

W postępowaniu komunikacja między zamawiając)rm' a wykonawcami odbywasię zapośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2Ol2 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z p fur. an.),
osobiście, za pośrednictwem posła ca, faksu lub prry uŻyciu środkw komunikacji elektronicmej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług d'ogą elekfionicną(Dz.U. z20l3 r.poz.1422 zp źn.rm.), z uwzględnie_
niem wymog w dotyczących formy, ustanowionych ponizej.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywaneprzezwykonawcę
kierowane na adres: 1ąft5; +48 22 846 78 33, e_mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl.

drogą elektroniczną winny być

3.

Jeże|izamawiający lub wykonawcaprzekazują oświadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz informacjezapośrednictwem
fbksu lub przy uŻyciu środk w komunikacji elekfioniczrrej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usfug drogą elektronicną(Dz.IJ. z20l3 r.poz.1422 zp źn.zm.),kazdaze sfion naŻądanie drugiej stony niezwłoczrie
potwierdza fbkt ich otrzymania.

4.

Wymagane oświadczenialub dokumenĘ powinny być złoŻone w fonrrie oryginału lub kopii potwierdzonej zazgodność
z orygnałemprzez wykonawcę z wyłączeniem:

l)
2)
3)

pehromocnictwa, (kt re naleĘ załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

4)

lisĘpodmiot w na|eŻącychdotej samej supykapitałowej wrozumieniuustawy zdnia 16lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsument w (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz. 33l zp h|. ml.) lub informację, o tym, że wykonawca

formularza

ofeĘ,

pisemnego zobowiązania podmiot w udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasob w
na okres korzystania z nich prry wykonywaniu zam wienia,

nie naleŻy do grupy kapitałowej.

kt
5.

re muszą być złoŻone w oryginale.

Za osoby upowazrrione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby wskazane we właściwymrejestrze bądźw stosownym pehromocnictwię.

6.
7.

W prrypadku, gdy załączone do ofeĘ oświadczenia lub dokumenty zostaĘ sporządzone w języku obcym (y ty. dokumenty składane przezwykonawcę zagranicznego) zanawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczeniana językpolski.
JeŻe]ri złoŻone kserokopie

oświadczeri lub dokument w będą nieczytelne lub będą budzić wąĘliwości,co do ich praw-

dziwości, zamawiający może ŻądaĆ, przedstawienia,ovsinału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumenfu.

IV.

sPosoB ZŁ0ZENIA oFERTY

WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI LUB DoKUMENTAMI
l.
2.

Wykonawca jest zobowiązany

Podrozdziale II oGŁosZENIA.
Zaleca się, aby:

1)
2)
3)
3.

złoĘćofertę wraz z oŚwiadczeniami lub dokumentami wymienionymi wRozdziale V

wszystkie sffony oferty wrazz oświadczeniami i dokumentami byĘ ponumerowane orazpołączone w spos b trwały'
kaŻda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,
osoba podpisująca ofertę opaf:zyła sw j podpis pieczątką imienną.

W prrypadku, gdy informacje zawarte w ofercie |ub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
p''.o.iĘuiorstwi w rozumieniu przepis w ustawy z dnia 16 kwiefiria 1993 r. o zł,talczaniu nieuczciwej konkurencji
qOr.U. rZ003 r. Nr 153, poz. 1503 zp ht. mt), wykonawca powinien to wyrahtie zastzec w ofercie i odpowiednio

o7rlaczyć zastzeŻone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokument w zawierających zasfizeŻone informacje. Wy_
konawca nie może zastzec informacji, o lrI rych mowa w art. 8 ust. 4 ustawy Pzp.
4.

ofertę wrazz oŚwiadczeniami lub dokumentami naleĘ umieścićw opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich
wartoŚci bez uszkodzenia tego opakowania.

I
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5.

opakowanie zawierające ofeĘ vraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być oaaczone
szkolenia oke_
cto zamawĘącego oraz opisane: ,,pferta na
nŁwą (firmą) i adreśem -ylronawcy,
}sługę
'aadrtsowanJ
(a;.przed
Nie
otw'ierać
1
l
E.
. so*"!o
ozi"a'iny nnp i iorsow uazielania pierwszej pomory w latach 20 7-20
"t*."i. "r.t)
"
godziną 10:30''' np':
Nązwa wykonawcy
adres, telefon

oferta na usługę szkolenia okresowego z dziedziny BHP i kurs w udzielania pierwszej pomocy w

la_

tach2017-2018.

Nie otwierać przed

(aoi..

otwarcia

or"'t)

godziną

1

0 :3

0.

IJrząd StaĘstycznry w warszawie

ul. I Sierpnia2l
02-134 Warszawa

Wykonaw ca, moŻe dowolnie tnaczej oulakować ofertę.
w niniej szym postępowaniu.
6.

Z

omakowania musi jednak wyrahtie wynikać, że jest ofertą

Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie omaczonaw wymagany spos b, zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zarnawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złoŻenie oferty w szcze-

nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego miejsca. oferta złoŻona
ofert nie będzie rozpaĘwana.
składania
do
terminowi
z uchybieniem

g lnoŚci w sytuacji, gdy oferta
7.

W przypadku złożenia ofeĄ po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wykonawcę orazzwraca
ofertę.

8.

Niezwłoczrrie po otwarciu ofertzamawiający zamieści na sfionie internetowej informacje dotyczące:

1)
2)
3)

kwoĘ jakązanierzaprzealaczyćna sfinansowanie zam wienia,
firm oraz adres w wykonawc w, kt rzy złoĘ|i ofeĘ w terminie,
ceny' terminu wykonania zam wienia, okresu gwarancji i warunk w płatnościzawartych w ofertach.

RozozIAŁ VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

ofeĘ

(dodatek nr

l

do OGŁOSZENIA).

l.

Cena oferty zostanie podana przezwykonawcę w Formularzu

2.

Cena oferty jest sumą iloczynu ceny zaprzeszkolenie

J.

Cena oferty posfuży do por wnania złoŻonych ofert i wyboru oferty najkorzysfuiejszej, zgodnie postanowieniami Roz_
działu VIII oGŁosZENIA.

4.

W cenie oferty uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez wykonawG9,
do realizacji przedmiofu zam wienia oraz ewentualne upusĘ i rabaty.

5.

Wykonawca olaeślicenę w złotych polskich oraz zdokładnościądo setrych części złotego.

6.
7.

l pracownika i liczby przeszkolonych.

&

konieczne

Zamawiający oświa dcza, Że napodstawie afi. 43 ust. l p.29lit. c) ustawy z dnia l1 marca 2004 r. o podatku od towaw i usług (Dz. U. z2016 r. poz.7l0 zp źn. an.), szkolenia oraz kursy są zwolnione z podatku VAT.

r

W przypadku wspÓlnego ubiegania się o udzielenie zamÓwieniaprzezwykonawc w laajolYych izagranicmych spos b
*yii.ź*ia ofeĘ cenŃej uzależriony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pehromocnika (ustanowionego przez
wykonawc w wsp lnie ubiegających-się o udzielenie zam wienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych
wykonania umowy (tj. peńromocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
'tytoło
poiskiej zgodnie *y-ag*iami dla wykonawc w krajolvych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
"
z wymaganiami dla wykonawc w zagranicznych).
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8.

Jeżeli w postępowaniu złożonabędzie ofertą ktÓrej wyb r prowadaiłby do powsbnia u zamawiajęcego obowiąz,ku podatkowego zgo&ie z przepisami o podatku od towar w i usług zamawiający w celu oceny takiej oferĘ tloliczy
. do przedstawionej w niej ceny podatek od towa w i usług, ktÓry miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z Ęmi przepisami.
W takirr przypadku wykonawca, składając ofertę, jest mbligowany poinformować zamawiającego, ze wyb rjego oferty

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, kt rych świadczenie
będzie prowadzić do jego powstanią oraz wskazując ich $'altośćbez kwoty podatku.

RoZDZIAŁVII.
INFoRMACJE o MIElscU' TERMINIE SKŁADANIA

I.

I

oTwARcIA oFERT

MIĘIscE I TERMIN SKł..ADANIA oFERT

ofertę należy złoŻyć w siedzibie zamawiającego: Urąd statystyczty w Warszawie, ul.
fuia27 mrca20l7 rokq do godziny 10:00.

do

II.

SieĘnia 21

w Kancelarii

MIE SCEI TERMIN OTWARCIAOFERT

otwarcie ofert nasĘpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie prry ulicy
o godzinie l0:30.
Otwarcie of rt jest jawne.

l

1 Sierpnia 21, pok.

Iu.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

ry.

TERMINZWĘZANIAoFERTĄ

2l0 w dniu 27 nrarca 20u rokq

wykonawca pozostaj e zlłilŹany złozaaą ofertą przęz olaes 30 dni. Bieg terminu związania oferĘ rozpoczyna się wraz z upływen terminu składania ofert.

1.
2.
3

.

V.

Z},IIANA

I

WYCOFANIE OFERry

wYkonawca moż przed upływem temrinu do skhdania ofert aienić lub wycofrć
powiadomienia Fzed upły*em wyzmaczonego t rminu składmia of rt.

ofeĘ poptzez złoż.aiepisemnego

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać dożone w spos b i formie przewidzianej w OGŁoSZENIU dla złożenia ofefty, z zashzeżeni m, że koperts zewnętzra będzie zawierda dodatkowe ozraczenie

''ZMIANA''.

ptzez

złoze;llb pisemnego oświadczenia portpisanego przez osoby'ośoby uprawnione do reprez ntowania wykonawry Uprawnioną do reprcz ntowania wykonawcyjest osoba wskazana we właściwym
Ęestrze jako upowaźniona do r pr z ntowania wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednie pehomocnictwo.

Wlcofrnie złożonej oferty nasĘp uje

Rozoztłł, VIII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

l.

I.

TRYB OCENYOFERT

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)
2)
3)

oczywiste onyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych popraweĘ
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z

niezwłocaie zawiadamiając

o tym wykonawcę,

oGŁoSZENIEM, niepowodujące istotnych zmian w teściofe4y,
kt rego oferta mstała poprawiona.

2.

oferta wykonawcy, lt ry w wyzraczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki" polegającej na niezgodności
oferĘ z oGŁoSZENIEM, niepowodującej istofuj zdmy w teści ofeĄ bęrŁie podlegała odrzuceniu.

3.

Zanrawiająry nie Ędzie zruacał się do wykonawc w o dostarczenie brakujących oświadcze i dokumentÓw. oferĘ

4.

Zannwiający bęclzie badał oferty pod Ętem rażąco niskiej ceny dla prryparlkÓw, w kt rych zamawiający będzie niał
wąĘliwoścido mozliwości wykonania zam wienia, a w szczeg lnościgdy zaoferowana cena lub kosź będzie niższy

niekompletne zostaną odrzucone.

o więcej niż 30olo średniej eym tycaej wszys|kich źożonych ofert z wyjątkiem ofrt drastycznie zawyżonych (poYiyżej 1oo% od średniej arytmetyczrej z pozostałych ofert), chyba że rozbieżnośćwynika z okolicaości oczywistych, kt re
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nie wymagają wyjaśnienia' obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spocąnva na wykonawcy.
zunivaiąsy odizuci ofertę wykonawcy, kt ry nie udzieli wyjaśnielub dokonana ocone źożonychvyjaśnie wraz
ze
złozonymi clowodami potwierdzi, ze of rta zawi ra raąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zam wienia.
'

.

1'
2.
3-

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wybarzn oferty zamawiąjący będzie kierował się Ęlterium najnixzej ceny oferty.
SposÓb obliczenia,,ceny

ofeĘ''

oGŁOSZENIA.

został opisany w Rozdziale VI

Zanawiający udzieli zam wienia rrykonawcy, ktÓrego ofcrta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w

oGŁoSZENIU

oraz

kt

ra będzie zawierała

najniżsą cenę oferty.

Rozozlłł,IX.
ZABEZPIECŁENLE NALEŻYTEGo WYKoNANIA

UMowY

Zanawiający nie ż$a wniesienia zabezpieczenia naleĄltego wykonania umowy.

R:ozDzrlo,XwzÓRUMowY
wzÓr umowy olc ślającyszczeg łowe warunki, na kt rych zamavtiający zawrze umowę, stanowi dodatek nr 3 do

NIA'

oGŁosZE-

RozDZAŁxI.
PoUczENIE o ŚRoDKAoH ocHRoNY PRAWNE'
Wykonawca rnoże niezwłocnie poinformować zamawĘącego o niezgodnej z przepisami lub postanowieniami niniejszego

oGLoSZENIA podjętj prz

z niego czynności lub zaniechaniu czynności, do

kt

Ę jest on zobowiązany'

ROZDZIAL)ilI.
FoRMALNoŚcI Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY

I.

WARUNKIZAWARCIAUMOWY

1.

Niezwłocnie po wyborze najkorrystniejszej oferty zamawiająry wyśle powiadomienie

2.

Dwukotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niesbwienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy

u-naje się za odsąienie od zawarcia umowy. Jeśliwybrany wykonawca odsąli od podpisania umowy' wrcdy znawiający podpisze umowę z dowolnie wybranym wykonawcą, kt rego ofera malazła się w grupie najlęsrych ofert.

Dodatki do OGŁOSZENIA:

l.
2.
3.
4.

do wybranego wykonawcy i opu-

blikuje je na sfonie htto://warszawa.stat. govłVzamowienia-publicme-us.

I
Nr 2
Nr3
Nr 4
Nr

- Formularz

-

ofeĘ.

Wz r formularza doĘczący przpa|eŻrości do gropy kapitałowej.

-Wzrumowy.
- Opis przedmiotu

zam wienia.
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