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Zamawiający:

Adres do korespondencj i:

Przedmiot zam wienia:

Tryb udzielanego zam wienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod kt rym za-
mieszczono ogloszenie:

Dyrel<tor Urzędu Statystycznego w Warszawie

IJrząd Statystyczny w Warszawie

ul. I Sierpnia 21

02-134 Warszawa

faks22 84678 33

Świadczenie usług dostępu do obielrt w i zajęć rekreacyjno_

sportowych w 2017 roku

Do czynności podejmowanychprzez zamawiającego i wy_

konawc w w postępowaniu o udzielenie zam wienia sto_

suje się przepisy ustawy zdnia23 kwietria1964 r. _Kodeks

cywilny (Dz. U. z2016 r. poz. 380 zp fu|.zrl) oraz właŚci-
lvych przepis w ustawy z dnia29 sĘcmia2004 r. _ Prawo
zam wier1 publicznych zwanej dalej ,,ustawą Pzp"
(Dz. U. 2 2015 r. poz. 2t64 zp ht. an.),oraz postanowienia
niniej szego ogłoszenia.

poniedziałek _ piątek 7:30 - 15:30

htę : //warszawa. stat . gov.pU zamowienia-publiczrre_us/

Zatlłierdzam

,,"Jffi,1:,:
Warszawa, l.b.hstopada 2o16 r.
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RomZIAŁI..
nqnonvłcre ocÓLnn

I. INFoRMACJAoZAMAWIA"IĄCYM

Zamawiająrym jest Urąd Statystyony w warszawie, ul. l sierpnia 21' 02-134 Warszawa,

NIP: 521-052-03-98,

REGON: 000331524,

Faks: +48 22 846 78 33,

Strona int rnetowa: http://warszawa.stalgov.pVzamowienia-publicae-us/

tt osoBYUPRAwNIoNEDoKoNTAKTÓwzwyroNłwcłltł
osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

Inię i nazwisko: Marzena Wi*owska, Jerzy Lacb,

Faks: +48228467E33,

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

Godziny urzędowania; 7:30 - 15:30.

uI. TRYBUDaBLENIAZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zam wienia publicaego prowadzone jest w trybie zapyhia ofrtowego 1nry zachowaniu zasad

konkurencji, pisenności i r wnego taktowania wszyśkich wykonawc w.

ry. INFoRMACJA o oFERTACH czĘŚclowYcH, wARIANTowYcH, ZAMÓWIBNIACH
UZI'JPEŁNIAIĄcYcH

l. Każdy vykonawca ma prawo źożyć tylkojedną ofrĘ.

2, Zamawiający nie dopuszcza skhdania ofert wariantowych.

3. ZuawĄąsy nie przewiduje możliwości udzielenia zam wienia uzupehiającego'

v. PRZEKAZYWANIE INFoRMACJI, oŚwIADcaŃ I DoKI'JMENTÓW w posrĘpowłNru

1. oświa<lczenią wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem

lub elektonicaie (zeskanowany podpismy dokument w fomracie ł'pdf lŃ ljpg)'

2. Forma pisemna zstrzeżonajest dla złożenia oferty vraz z załĄcni]rani, atakrs zmiany lub wycofania oferĘ. Szczeg -

łowe informacje dolycą.e iorny składanych przez wykonawcę oświadcze i dokument w został określone w Roz-

dziale V oGŁoSZNIA'
3. Jeżeli wykonawca przekaze oświadczenią wnioski zawiarlomienia oraz infornacje fakseT, elektronicnie i pisemnic'- 

"a 
aaę icn aozenia prryjmuje się daĘ wpływu dokumentu, stosownie <to formy przekazu. Dokum nl \ważA się za zło-

z"'y ',i' t"'--L'.i"z"u ua."*t -bgł "opoaać 
się z jego teścią przed upływen wyznacmnego tenninu'

VI. PODWYKONAWCY

l. Zamawiający <lopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może Powi rzyć wykonanie części zam wienia podwyko_

nawry. W takim PrryPadku wykonawca:

l)wprzypadkukierlysamodzielniespehiawanmki,oktrychmowawa.22ust.1ustawyPzp,azamierapovłierzyć' 
"'is"i 

''u.or'i-iu poJ'"yLoou*.o-, zobowiązany jeśt w Formularzu oferty wyka2ać częŚci zamÓwienią kt re

bęĄ im powierzone'

2)wsytuacji,wktrejwykazującspehianiewarunk w,okt rychmowawart.22ust:.l-T'uY.P4'poleganazaso-_' 
t*t io"y n p"o.i"to' 

" 
pi,iŃirty te bę<tą brał udział w realizacji części ""mrrwienią zobowiązany jest w For-

mular"u orerł wy*a"ac te podmiĘ oraz części zam wienia, kt re bęĄ im powiermne'
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W przypadku korzystania z potencjału techniczne1o, czy też os b zdolnych do realizacji zam wienia, a podmioĘ udo_

stępniające nie będą braĘ udziału w realizacji części zam wienia, wystarczającym dokumentem jest pisemne zobowią-

zanie tych podmiot w do udostępnienia odpowiednich zasob w na rzecz wykonawcy. Zobowiązanie muszą podpisać

osoby upowaŻnione do składania oświadcze woli.

Jeżeli w trakcie realizacjiumowy wykonawca dokona zrrriany albo nezygnuje z podmiofu, na kt rego zasoby powoływał
się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub wykonawca samo-

dzielnie speŁria warunki udziału w postępowaniu określone w oGŁOSZENIU, w stopniu nie mniejsrymniŻ wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zam wienia.

FtozpzlAŁ II.

oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKoNANIA

I. PRZEDMIoT ZAMÓwlnNn

Przedmiotem zam wienia jest: świadczenie usług dostępu do obiekt w i zajęć rekreacyjno-sportowych 2oI7 r.

Szczeg łowy opis i spos b rea|izacjiprzedmiofu zam wienia określony został wewzorze umowy (dodatek nr 4 do ogło-
szenia).

Liczba os b korzystających zkart sportowo-rekreacyjnych w 2016 r.

M-c

Liczbapracownik w
korzystających

zkart sportowo-rekre-
acyjnych w 2016 r.

os łem

Warszawa osfrołęka Płock Radom Siedlce CiechanÓw

sĘcze 82 57 9 I ll 4 0

luty 88 62 8 I 12 5 0

marzec 88 62 8 I 12 5 0

kwiecie 88 63 7 I t2 5 0

maJ 85 61 6 I T2 5 0

czerwlec 82 59 6 I ll 5 0

lipiec 78 57 6 I 9 5 0

sierpie 73 54 6 I 7 5 0

wrzesierl 80 6r 7 0 7 5 0

październk 85 65 6 0 9 5 0

l.
2.

J.
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M-c

Liczba os b towarzy-
szących korzysĄące z

kart sportowo-rekreacyj -

nych w 2016r.
og lem

Warszawa Płock Radom

Liezba dzieci prac o wni-
k wkorzystających

z kart sp ortowo-relae a-

cyjnych w 2016 r.
oe lem

Warszawa

sĘcze 12 t0 I I 0 0

luty l7 t6 I 0 I I

marzec l9 17 I 1 I I

kwiecie 18 16 1 I I I

maj 17 15 I I 0 0

czerwlec 15 13 I I 0 0

lipiec l5 t3 I I 0 0

sierpierl 15 l3 I I 0 0

wrzesie 10 10 0 0 I I

październk 11 10 0 I I 1

Koszt dostępu do usług dla pracownika będzie częściowo (40o/o lub 50% w za|eillości od sytuacji socjalnej pracownika)

dofinansowany zzFŚS.

W przypadku atrakcyjnej oferty na|eĘ się liczyć ze zwiększeniem |iczby zainteresowanych korzystaniem z kart.

Kod Wsp lnego Słownika Zan wie (CPV):

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe.

. TERMINwYKoNANlAzłIrłÓwIeNIł

Zam wienie realżowane Ęttzie od l stycznia 2017 roku do 31 grurlnia 2017 roku'

RoZDZIAŁ III.

wysoroŚć I złsADY wNIEsIENlA wADII'JM

I. wYsoKoŚĆwADIUM

Wlkonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

RoZDZAŁIv.

ryARUNKI 1JDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBU ocBNY IcH SPBŁNIANIA; oŚw]ADczENIA I Do-

K1JMENTY PqTyIERDZAJĄSE 5PEŁNIANIS wARuNxÓw UDaAŁu I ryYKA2I'JJĄSE BRAK PoDsTAw Do wY-
KLUCZENIA z PosTĘPowANIA

I.WARUNKIUDZIAŁUwPosTĘPowANIUoRAzoPISsPosoBUocENYIcHSPEŁNIANIA
1. o u<tzielenie zam wienia ubiegać się mogą wykonawcy,K rzy:

1) nie pottlegają wykluczeiriu z uwagi na okolicaoŚci wskazane prząisem a ' 24 ust' l ustavy PzP'

oraz

2) spehiają warunki określone w art. 22 ust' l ustawy Pzp, dotycące:

a) posiadania uprawnie do wykonywania <lziałalności:

Zamawiający nie wymacza szczeg łowego warunku w tym.alcesie, za1aw1ajgq do!3a oceny wykazania

.p.ti-ii pi""a-lJtŃ"g; ,".,' * 
"d;nłolv' 

posĘpowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-

*a.t".|est * nonmota.^ ferty, ktÓry stanowi aooutei * 1 do oGŁoszBNIA. Złozenie podpismego Formu-

larza oferty potwierdza złożenie wymagan go oświadczenia)'
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie .vqrizrLacza szczeg łowego warunku w tym zalaesie. Zanawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr l do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formu-
|ar za o ferfy p otwierdz a złoŻenie wymagane go oświadc zenia) .

c) dysponowania odpowiednim potencjałem tecbnicznym:

Zamawiający wyma ga, aby |iczbaobiekt w rekreacyjno_sportowych zlokalizowanych na terenie wojew dztwa
mazowieckiego była nie mniejsza niż 500, w tym w miastach: Ciechan w, ostołęka, Płock, Radom, Siedlce.
Na terenie Warszawy liczbaobiekt w nie moze być mniej szaniŻ350. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonego przezwykonawcę !vy-
kazuobiekt w izajęć rekreacyjno_sportowych według wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do oGŁosZENIA.

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam wienia:

Zalnawiający nie . 1zrracza szczeg łowego warunku w tym zalaesie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehiania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu ofet', kt ry stanowi dodateknr 1 do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formu-
lar za o ferty p otwierdz a złoŻenie wymagane go o św iadczenia) .

e) sytuacji ekonomicnej i finansowej:

Zanavłiający nie wznacza szczeg łowego warunku w tym zalaesie. Zanawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu ofeĘ, kt ry stanowi dodatek nr 1 do oGŁoSZENlA. ZłoŻenie podpisanego Formu-
|arza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego oŚwiadczenia).

Zamawiający dokona oceny spehrienia ptzez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do ofeĘ. ocena spehriania warunk w udziału w postę-

powaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartość |ogiczrta 1) _ nie spehria (wartość logiczna 0).

Wykonawca w celu wykazania spełrienia warunk w udziału w postępowaniu moŻe polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam wienia oraz zdolnościach finanso}vych innych podmio-

t w, niezależnie od charakteru prawnego łączącychgo z nimi stosunk w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnil zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zam wienia, w szczeg lności
przedstawiając w tym celu pisemne zobovliązanie tych podmiot w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasob w
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia. Wykonawca zobowiązanyjest przedstawić dokumenty do-

Ę czące w szczeg lności :

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasob w innego podmiofu)

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

3) charakteru stosunku, jaki będziełączyłwykonawcę z innym podmiotem,

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

u. oŚwnocZENIA LUB DoKUMENTY PoTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW |JDZIAŁIJ
I WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUCZENIA Z PosTĘPowANIA

Wykonawca na potwierdzenie spehriania warunk w udziału w postępowaniu, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podroz-

dzia|e I OGŁOSZENIA składa wrazzofertąnastępujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spelnianiu warunk w udzialu w postępowaniu, o kt rych mowa w art. 22ust. 1 ustawy Pzp,
(fieść oŚwiadczenia zawiera Fonrrularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisanego Formularza oferly potwierdzazłoŻenie wyma-

ganego oświadczenia),

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca
składa wraz z ofertąnastępujące dokumenĘ:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (teść oświadczenia zawiera Formularz ofetĘ. ZłoŻenie podpisa-

nego Formularza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego oświadczenia),

1.

2.
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2) aktualny odpis z wlaściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej, jeŻeli

odrębne-przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,

wystawiony nie wcześniej niz6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.

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.m.) lub informacjQ o tYm, że wykonawca nie należy

do grupy kapitalowej _ wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do oGŁOSZENIA.

Wykonaw cy zagraniczni:

l) wykonawca zagraniczly (mający siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzecąryospolitej Polskiej)

w miejsce dokumenfu wskaza''ego w p. 2.2) składa dokrrment lub dokumenĘ wystawione w kraju' w kt rym

ma siedzibę lub miej sce zamies zkania,potwierdz ające odpowiedn io, Że nie otwarto j ego likwidacj i ani nie ogłoszono

upadłości - wystawione nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przedupĘwem terminu składania ofert,

2) jeŻeliw kraju miejsca ząmieszkania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,' 
ni. wydaje iię oot o-ent w wskazanych w p. 4. l),zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w kt _

.y''' oł'.ila się takŻeosoby uprawnione do reprezentacji wykonaw cy, złoŻone przed właŚciwym organem sądowym,

adminisfuacyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zarrieszkania osoby lub

kraju, w r<torym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpo_

wiednią datą wymaganą dla Ęch dokument w.

Zasady udziału w postępowaniu wykonawc w występujących wsp lnie:

wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia zobowiązani są do ustanowienia pehromocnika do repre_

zentowanii icłr * po.iępo*aniu albo reprezentowania w postępowaniu izawucia umowy w sprawie zam wienia pu-

blicarego.

Informacj e dotyczące gupy kapitałowej:

l) zgodnie z art. 4 p. t4 ustawy o ochronie konkurencji i konsument w (zwanej dalej ustawą OKIK)' przez gupę' 
t<apitało*ą .o^-ie się wszystkich przedsiębiorc w, kt rzy są kontrolowani w spos b bezpośredni lub pośredni

przez jednego przedsiębiorcę, w Ęm r wnież tego przedsiębiorcę,

2) zgodnie zart.4 p. 1 ustawy OKIK przezprzedsiębiorcę roanmie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepis w o swo_

bodzie działalności gospod arczej, a takŻe:

a) osobę fizycmą,osobę prawną' at*żejednostkę organizacyjną niemającą osobowoŚci prawnej, kt rej ustawa

przymaje zdoiność pia*oą, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze v$ecmości publicatej, kt re
ni. 

'ą 
d"iułul''oscią gospodar"ią* rozumieniu przepis w o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizycznąwykonują cązaw dwe własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącądziałalność w ra_

mach wykonYwania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną,kt ra posiada konilolę, w rozumieniu art. 4 p. 4 ustawy OKIK, nad co najmniej jednym przed'

siębio'.ą, .no by nie irowa dztładziałalności gospodarczej w rozumieniu przepis w o swobodzie działalnoŚci

gospodarczej, jeze|ipodejmuje dalsze działantapodlegające kontroli koncentracji, o kt rej mowa w art. 13

ustawY OKIK,

d) nłliązekprzedsiębiorc w w rozumieniu art. 4 p.Zustawy OKIK _ zwyłączeniem przepis w doĘczących kon_

centacji.

3) Zgodnie z art. 4 p. 4ustawy oKIK przezprzejęcie kontroli rozumie się: wszelkie formy bezpośredniego lub pośred_

niego uzyskania prr"rprzedsiębio'.ę up'u*oie , kt re osobno albo łącznie,przy uwzględnieniu wszystkich okolicz_

noŚci p.u*oy.h lub fakty cntych,' umozliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę

lub przldsiębiorc w; uprawnienia takie tvl orzą w szczeg lności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub poŚrednio większością głos w na zgromadzeniu wsp lnik w albo na walnym

zgtomadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądŹw zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy

za|eżnego), takŻe na podstawie porozumieri z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoĘwania większości członk w zarządu lub rady nadzorczej innego
' 

pizedsiębiorcy (przedsiębiorcy zalefuego), tat<ze na podstawie porozumierlz innymi osobami,
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c) cżonkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niz połowę członk w zarządu innego przedsię-
biorry (przedsiębiotcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośre<lnio lub pośrednio większością głos w w sp łce osobowej zalehej albo na walnym
zgromadzeniu spÓłtlzie|ni zalożnej, takż na podstawie porozumie z innymi osobami,

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

f) umowa przewiduj Ta ?:rrz&z:iaie innym' przedsiębiorcą @rzedsiębiorę zależnym) lub pzekazywanie zysku
przez takiego przedsiębiorcę.

7. Zamawiajryy dokona oceny spehienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zwartych w dokum ntach ządaych do załąsznia do ofurty. ocena spehiania warunk w utlziału w posĘpowaniu
zostanie dokonana metodą: spehia (wartość logiczna l) _ nie spehia (waltoŚ logiczna 0)'

l.

RozozIAŁ V.

SPoSoB PRZYGoToWANIA oFERTY WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

oferta musi spełniać następujące wymogi:

1) lreść oferty musi odpowiadać heści oGŁosZENIA. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru' jaki stanowi
Formularz oferty - dodatek nr 1 do oGŁosZENIA,

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

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwaĘ własnoręcmy podpis złoŻony (w spos b umożliwiający
identyfikacj ę osoby), przez osobę upowaŻnioną do reprezentowania wykonawcy,

4) poprawki lub zrriany w ofercie muszą być dokonane w spos b czyte|ny, parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane.

il. WYMAGANE oŚwnocZENIA LUB DoKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z oFERTĄ

Wykonawca Zobowiązany jest złoĘÓ wraz z ofertą:

1) oświadczenia lub dokumenĘ określone w Rozdziale IV Podrozdziale II oGŁosZENIA: ,,oświadczenia lub doku-
menty potwierdzające spehrianie warunk w udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania'',

2) inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezenfuje pehomocnik _ pehomocnictwo określające jego zakres podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w prTwadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia wymagane
jest załączenie dokumentu pehomocnictwa określającego za]aes umocowania pehromocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.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 orygnał dokumentu za-
wierającego zobowiązanie podmiofu trzeciego do oddania do dyspoTycji wykonawcy niezbędnych zasob w
na ol<res korzystania z nich przy wykonaniu zam wienia.

m. FoRMA oŚwtłoCZEŃ LUB DoKUMENTow WSKAZANYCH
wRoZDZIALE V PoDRoZDZIALE II oGŁoSZENIA

Wymagane oświadczenialub dokumenĘ powinny być złoŻone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej zazgodność
z ory gnałem przez wykonaw cę z wyłączeniem:

l) pehromocnictwa (kt re na|eĘ załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

2) formularza ofeĘ'

3) pisemnego zobowiązania podmiot w udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasob w
na ohes korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia,

t.
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4) listy podmiot w na|eŻącychdo tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie_ 
konkurencji i konsument w (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz. 33l, zp źn.nn.) lub informację, o tym, że wykonawca

nie należy do gupy kapitałowej.

kt re muszą być złoŻone w oryginale.

Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy,

wskazane we właściwym rejestrze bądźw stosownym pehromocnictwie.

W przypadku, gdy załączone do ofeĘ oświadczenia lub dokumenty zostaĘ sporządzone w języku obcym (w tym doku-

'*ty 'r.ładan 
przez wykonawcęzagranicznego) zamawiający wymagaprzedstawienia ich tłumaczeniana językpolski.

JeŻelizłoŻonekserokopie oŚwiadczerllub dokument w będą nieczytelne lub będą budzić wąĘliwości co do ich prawdzi_

wości, zamawiający moŻe Żądaćprzedstawienia oryginału lub notarialnie poŚwiadczonej kopii dokumenfu.

W przypadku, gdy vłyku lub dowody, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podrozdziale II OGŁOSZENIA będą budzić

wąęliwbś ć, zatrtawiają..go lub gdy z poświadczeniaalbo innego dokumenfu będzie wynikać, Że zarl wienie nie zostało

*ykon*. lub zostało-*yt onaoe nienilezycie, zamawiający moŻe zwr cić się bezpośrednio do właŚciwego podmiotu,

oirr"rrkt rego usługi byĘ lub miały zostać wykonane oprzedłoŻenie dodatkowych informacji lub dokument w bez_

p o śre dnio zamaw iając emu.

IV. SPoSoB ZŁDŻENIA oFERTY
WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI LUB DoKUMENTAMI

Wykonawca jest zobowiązany złoĘć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w Rozdziale V
P odrozdziale II oGŁosZENIA.

Za|ecasię, aby:

1) wszystkie strony oferty wrazz oświadczeniami i dokumentami byĘ ponumerowane orazpołączone w spos b trwały'

2) kuŻdastrona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opafizyła sw j podpis pieczątką imienną.

W prąpadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę

p.".Ori Uiorsfwa w rozumi.oiu prr.pis w ustary z dnia 16 kwietnia 1993 r. o rwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ior.v.- 12003 r., Nr l53 poz. l5b3, zp żrl. nn.), wykonawca powinien to wyraźrrie zasffzec w ofercie i odpowiednio

onaczyć zastzeŻone informacje. WskJzane jest wyodrębnienie dokument w zawierającychzastzeżone informacje. Wy_

konawca nie może zastzec informacji, o kt rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

ofertę wrazz oświadczeniami lub dokumentami na|eĘ umieŚcić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich za_

wartości bez uszko dzenia tego opakowania.

opakowan ie zawierające ofenę wrazz wszystkimi wymaganymi oŚwiadczeniami lub dokumentami winno być oznaczone

oŁ*ą(firmą) i adreśem wykonaw 
"y, 

,uudr"'o**. do iamawiającego oraz opisane: ,, oferta na świadczenie usług do_

stępu bo ouiJ<to w izajęćre'kreacyjno_sportowych w 2017 roku. Nie otwierać przed (wpisać dziefi otwarcia ofert) godziną

10:30", np.:

Naała wykonau,cy

adres, telefon

oferta na: Świadczenie usług dostępu do obiekt w i zajęć relłeacyjno'sportowychw 20I7 roht.

Ńie otwierać przed (wpisać dzie otwąrcia ofert) godzinq 10:30-

|Jrząd StatysĘczny w Warszawie

ul. I SierPnia2l

02-134 Warszawa
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Wykonawca, moŻe dowolnie naczej oznakować ofertę. Z oanakowania musi jednak wyramie wynikać, że jest ofertą

w niniej szym postępowaniu.

RozozIAŁ VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena karty/abonamenfu brutto zostanie podana przezwykonawcę w Formularzu oferty.

Cena karty/abonamentu brutto posłuży do por rłmanta złoŻonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie po-
stanowieniami Rozdziału VIII.

W cenie kaĘ/abonamentu brutto uwzględnia się podatek od towar w i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepis w sprzedaŻtowaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towar w i usług oraz podatkiem akcy-
zowym.

W cenie kar{y/abonamentu brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesieniaprzez wykonawcę,
a konieczne do realizacjiprzedmiotu zam wienia oraz ewentualne upusty i rabaty.

Wykonawca okreŚli cenę w złotych polskich orazzdokładnością do sefrrych części złotego.

W prąpadku wsp lnego ubiegania się o udzielenie zam wieniaprzez wykonawc w laajo}vych izagranicmych spos b
wyliczenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pehomocnika (ustanowionego przez
wykonawc w wsp lnie ubiegających się o udzielenie zam wienia), zobowiązanego do wystawiania fakhr należnych
ztytvfu wykonania umowy (tj. pehromocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z v{Waganiami dla wykonawc w krajowych; poza terytorium Rzecąpospolitej Polskiej - zgodnie
zwma9aniami dla wykonawc w zagranicznych).

Dla cel w por wnania ofert wykonawc w zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zartawiający doliczy do cen netto
wykonawc w zagranicznych kwotę naleŻnego, obciqŻającego zamawiającego zĘtliarealizacji umowy podatku VAT.

RozozIAŁ VII.
INFoRMACJE o MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I oTWARCIA oFERT

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

ofertę na|eĘ złoĘćw siedzibie zamawiającego: UrządStatyĘczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 2t w Kancelarii do dnia
24 listopada20l6 toku, do godziny 10:00.

oferty złoŻone po tym terminie zostaną zwr cone.

. MIEISCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

otwarci of rt nastąli w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ulĘ l Sierpnia 2l' pok. 2l0 w dniu 24 listopada
2016 roĘ o go,r"inie 10;30.

Otwarcie ofert j est j awne.

M. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

IV. TERMIN ZWĘZANIA oFERTĄ

Vpkonawca pozostaj e m ązaly złozoną oferą przez okes 30 dni. BĘ t rminu zwĘania ofeą rozpoczyna się wraz z upły-
wem terminu składania ofert.

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złoŻenie pisemnego
powiadomienia przed upływem w zlorczonego terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu arrian winno zostać złożonew spos b i formie przewidzianej w oGŁosZENIU d|a zło'
żeniaoferty, zzastzeżeniem, że koperta zevłnętma będzie zawierała dodatkowe omaczenie ,,ZMIANA''.

Wycofanie złoŻonej oferty następuje poprzezzłoŻenie pisemnego oświadczeniapodpisanegoprzez osobę/osoby upraw-
nione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym
rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy,bądźteż posiad1ącaodpowiednie pehomocnictwo.

'7.

t.

2.

1.

2.

3.
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RozozlAŁ VIII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, zuwzg|ędnieniem konselnryencji rachunkovYych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z OGŁOSZENIEM, niepowodujące istotnych anian w treści oferly''

nienłłłocmie zawiadamiając o tym wykonawcę' lr:t rego oferta zostałapoprawiona.

oferta wykonawcy, kt ry w wyznaczonym tenrrinie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, polegającej na niezgodności oferty z OGŁOSZENIEM, niepowodującej istotnej zrrriany w treści oferty będzie
podlegała odrzuceniu.

U. KRYTERIA WYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

l. Przy wyborze ofeĘ Zanawiający będzie kierował się następującymi @eriami:

Kryterium wyboru Waga kryterium

Cena brutto kametu/abonamentu dla pracownika/miesiąc 80Yo

Cena brutto karnetu/abonamentu dla osoby towarzyszącej/miesiąc 5%

Cena brutto karnetu/abonamenfu dla dziecka w wieku do l8 latlmiesiąc 5%

Nielimitowany dostęp do obiekt w izajęć sportowo-rekreacyjnych 70o/o

Spos b obliczenia ''ceny 
brutto karnetu/abonamentu dla pracownika/miesiąc'' został opisany w Rozdziale VI. w tym

lcyterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punkt w. Maksymalną wartość punktową (5 p.) otzyma wyko-
nawca' kt ry zaoferuje najniŻszą cenę brutto karnetu/abonamenfu dla pracownika/miesiąc, l p. otrzyma wykonawca,

kt ry zaoferuję najwyŻszącenę brutto karnetu/abonamentu dla pracownika/miesiąc. Pozostałe ofeĘ będą punktowane

liniowo wedle następującej formuĘ arytmetycznej :

s - 4[(Y -x)t(z -x)l
gdzie:

X : najni Ższa cena brutto karnetu/abonamentu/miesiąc

Y : cena brutto karnetu/abonamentu/miesiąc ocenianej oferly

Z : najwyŻsza cenabrutto kametu/abonamentu/miesiąc

Spos b obliczenia 
''ceny 

brutto karnettr/abonamenfu dla osoby towarzyszącej/miesiąc'' został opisany w Rozdziale VI.

w tym loryterium wykonawca moŹe uzyska maksymalnie 5 punt<t w. Maksymalną wartoŚć punktową (5 p.) otrzyma

wylio''awca, kt ry zaoferuje najnizszącenę brutto kametu/abonamentu dla osoby towarzyszącej/miesiąc, 1 p. otrzyma

wykonawca, kt ry zaoferuję najwyższącenę bruffo karnetu/abonamentu/miesiąc dla osoby towatzyszącej/miesiąc. Pozo_

stałe ofeĘ będą punl<towane liniowo wedle następującej formuĘ arytmetycznej:

s - 4[(Y -x)t(z -x)l

gdzie:

X : najni Ższa cenabrutto karnetu/abonamenhr/miesiąc

Y: cena brutto karnetu/abonamenfu /miesiąc ocenianej oferty

Z : najwyŻsza cenabrutto kanretu/abonamentu/miesiąc

Spos b obliczenia 
''ceny 

brutto karnetu/abonamenfu dla dziecka/miesiąc'' został opisany w Rozdziale VI. w tJm kryte-

rium wykonawca moze- vzyskać maksymalnie 5 punkt w. Maksymalną wartość punlłtową (5 p.) otrzyma wykonawca,

kt ry zaoferuje najnizszącenę brutto karnetu/abonamenfu dla dziecka/miesiąc, 1 p. ofizyma wykonawca, kt ry zaoferuję

2.

3.

4.
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najwyŻszącenę brutto karnetrr/abonamenfu dla dziecka/miesiąc. Pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle nastę-

puj ącej formuły arytmeĘcznej :

s - 4[(Y -x)t(z -x)l
gdzie:

X : najniŻsza cena brutto karnetu/abonarrentu/miesiąc

Y: cena brutto karnetu/abonamenfu /miesiąc ocenianej oferty

Z : najwyŻsza cena brutto karnetu/abonamentu/miesiąc

W Ęrterium ,,nielimitowany dostęp do obiekt w i zajęć sportowo-relaeacyjnych'' wykonawca może uzyskać maksymal-
nie 5 punkt w. Maksymalną wartość punktową (5 p.) otrzyma wykonawca, kt ry zaoferuje nielimitowany dostęp

do obiekt w i zajęć sportowo_rekreacyjnych, l punkt otrzyma wykonawca, lct ry zaoferuje dostęp do obielrt w i zajęć
sportowo-rekreacyjny ch 3 razy w tygodniu.

ofrąmane wyniki punlctowe zostaną przemnożone odpowiedrrio ptzezwłaściwą wagę i zsumowane.

obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dw ch miejsc po przecinku; wartości na trzecim miejscu zaolaąglane
od 0 do 5 w d ł, od6 do 9 w g rę.

Zanajkorzystniejszą zostanie rrznana oferta, kt ra uzyska łącnienajwyŻszą|iczbę punkt w.

JeŻeli złoŻono ofertę, kt rej wyb r prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zaInawiającego zgodrrie zprze'
pisami o podatku od towar w i usług w zakresie doĘczącym 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 zgodrrie z obowiązuj ącymi przepisami.

RoZDZIAŁIX'
zABFZPlEczENrE NALEŻYTEGo WYKoNANIA UMowY

ząmawiający ni żąda wniesienia zabeąieczenia na|effigo łykonania umowy'

RozDzIAŁx.
wZÓRUMowY

1. Wz r umowy okeŚtający szczeg łowe wanmki' na kt rych zamawiający z^wrue umowę stanowi dodatek
nr 4 do oGŁoszENlA.

2. Zamaułiający zastzoga sobie prawo ,nnian a ści rrmowy. 7.miany unow;l szczeg łowo okeślono wo wzolze umowy
(dodatek nr 4 do OCLOSANIA).

R:OZD,ZI/J.,XI.
pouczrnn o ŚnooKAcH ocHRoNY PMwNEJ

wlkonawca może niezwłocani poinformować zamawiającego o niezgorlnej z przepisami lub postanowieniami niniejszego
oGŁoSZENlA podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynności, do kt rej jest on zobowiązany.

RozozIAŁ XII.
FoRMALNoŚcl Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

Niezwłoczrie po wyborze najkorzystriejszej oferty zamawiający wyśle powiadomienie do wybranego wykonawcy i opu-
blikuj e j e na stronie http :_//'warszawa. stat 

" 
gov.p l/zarno w ię-nj a-p u bl i canę - us.

Dwulaotre nieusprawiedliwione ptzez wykonawcę niestawienie się w wyanaczonym terminie do podpisania umowy
uanaje się za odstąpienie od zawarciaumowy. Jeśli wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy, wtedy zartawia'
jący podpisze umowę z dowolnie wybranym wykonawcą,l<t rego oferta nalazła się w gupie najlepszych ofert.

6.

7.

8.

9.

t.

2.

Sfrona ll z 12



URZ\D STATYSTYCZNY w WARSZAWI E

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

oGŁosZENIE

Dodatki do OGŁOSZENIA:

1. Nr I - Formularz oferqy.

2. Nr 2 _ Wz r formularza doĘczącyprzynależności do gupy kapitałowej.

3. Nr 3 - Wz r wykazu obiekt w izajęć rekeacyjno - sportolvych.

4. Nr4 -Wzrumowy.

Znak sprawy: WAW-FA.2720.52.2016

Stona 12 z 12


