Nazwa i adres Zamawiającego:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
www.mazowieckie.pl
Warszawa, 10 kwietnia 2018r.
Znak sprawy: BOU-IV.272.9.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o którym mowa w art. 138o ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
zwane dalej
SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
92.00.00.00-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

ROZDZIAŁ I.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy
(załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie zamierza zawrzeć
umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy)
podwykonawców.
5. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
6. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu po zbadaniu ofert pod kątem omyłek, o
których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy i rażąco niskiej ceny zamierza, zgodnie z art. 24aa
ustawy, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
7. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 6, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ II.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy
czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona
notarialnie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo
określające sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(oryginał albo kopia poświadczona notarialnie).
6. Oświadczenia oraz zobowiązania, należy składać w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty są
składane w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dotyczy to również dokumentów składanych przez Wykonawcę na skutek wezwania przez
Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.
7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania oświadczeń lub
dokumentów, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone
podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4.
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8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
9. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez
osobę/y podpisujące ofertę.
11. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w miejscu
wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób zabezpieczający
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
12. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania,
tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), powinny znajdować się
w oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”.
13. Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie:
1) dokumenty ułożyć w trzech grupach, wg kolejności:
a) formularz oferty + załączniki do oferty (np. ewentualne pełnomocnictwa),
b) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale V SIWZ,
c) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ;
2) wszystkie kartki ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować itp., za wyjątkiem: ewentualnych
dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy.
14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ III.
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie zostanie w terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia 2020r.

ROZDZIAŁ IV.
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
2) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz ust. 5 p. 1 ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy
łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale V SIWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zasadach określonych w art. 22a ustawy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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ROZDZIAŁ V.
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia:
1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
do SIWZ,
2) o braku podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa każdy z tych
Wykonawców odrębnie.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w
sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie
odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą (informacje w tym
zakresie należy podać, jeżeli warunek dotyczy dysponowania osobami).
Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Zobowiązanie
należy złożyć w oryginale.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji
Publicznej
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Warszawie,
(bip.mazowieckie.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie
Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2017 r. poz. 229, z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu. Wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 6.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

ROZDZIAŁ VI.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W
przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający na swojej stronie internetowej bip.mazowieckie.pl opublikował ogłoszenie
o zamówieniu stanowiącą niniejszą SIWZ. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował
zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza:
zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do tych
zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania
ofert; informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy i zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy.
3. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem:
- osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Łukasz Dmowski – przetarg@mazowieckie.pl – korespondencja pisemna za pośrednictwem
poczty, kuriera lub składana osobiście w sekretariacie zamawiającego, Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (pok. 52 – sekretariat Biura
Obsługi Urzędu).
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 5.

ROZDZIAŁ VII.
Wadium
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
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ROZDZIAŁ VIII.
Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ IX.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez
naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący
sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.2018 – zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Nie otwierać przed 16 kwietnia 2018 r. przed godz. 10:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
przy pl. Bankowym 3/5, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018r. do godz. 09:30.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
ROZDZIAŁ X.
Zmiana i wycofanie ofert
1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania
ofert.
3. Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich
samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu
oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
ROZDZIAŁ XI.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 16 kwietnia 2018r o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 201.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności
dotyczące ceny.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
ROZDZIAŁ XII.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych
1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych
polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie oferty Wykonawca
zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
ROZDZIAŁ XIII.
Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami:

Kryterium oceny ofert

Liczba punktów

Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 95.
Najwyższą liczbę punktów –95, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali odpowiednio
mniej wg wzoru:
najniższa łączna cena brutto zamówienia
---------------------------------------------------------------x 95 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej
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max. 95

Liczba dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych
Najwyższą liczbę punktów –5, otrzyma oferta zawierająca największą liczbę
dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych wg wzoru:

max. 5

Łączna liczba dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych
----------------------------------------------------------------------------------x 5 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
najwyższa łączna liczba dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w „formularzu oferty”
w którym Wykonawca zobowiązany jest wskazać (zadeklarować): łączną liczbę dostępnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa mazowieckiego (w tym co najmniej
w następujących miastach: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce) w których przez
cały okres obowiązywania umowy będą świadczone usługi będące przedmiotem umowy.
Jeżeli wskazana przez Wykonawcę liczba obiektów będzie równa 450 to oferta Wykonawcy w ramach
tego kryterium otrzyma 0 pkt. Brak jakiejkolwiek deklaracji Wykonawcy spowoduje, że oferta w
ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.
Uwaga !
Łączna liczba dostępnych (w ramach karty) obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
województwa mazowieckiego (w tym co najmniej w następujących miastach: Warszawa, Ciechanów,
Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce) nie może być mniejsza niż 450.
W związku z tym oferta Wykonawcy, który wskaże łączną liczbę dostępnych obiektów sportoworekreacyjnych - mniejszą niż 450 - zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
ROZDZIAŁ XIV.
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta
z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w Rozdziale XIII SIWZ.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie
omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XV.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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ROZDZIAŁ XVI.
Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne
1. Zamawiający powiadomi o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią art. 138o ust. 4 ustawy.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed
podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do
przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia.
Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres
współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu
zamówienia.
5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne
do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy.
6. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVII.
Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian.
2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego
projektu umowy oraz art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany
postanowień umowy w przypadku gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych,
niezależnych od Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XVIII.
Postanowienia końcowe
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.
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4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na
wniosek, według następujących zasad:
1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez:
a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) przesłanie kopii pocztą lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we
wniosku;
2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie
może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert;
3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;
4) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni
robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00;
5) jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej,
w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający
poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia.
5. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:
1) załącznik nr 1 – projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – formularz oferty;
3) załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
5) załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu
6) załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
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BOU-IV.272.9.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

zawartej w Warszawie w dniu ………….. 2018 r., pomiędzy:
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, 00-950 Warszawa, Plac
Bankowy 3/5, NIP 525-10-08-875, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………
z upoważnienia którego działa ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………....
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………, zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………..
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie usługi
społecznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sportowo –
rekreacyjnych takich jak: baseny, sauny, siłownie, kluby fitness, szkoły tańca, aqua aerobic itp.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy zgłoszeni przez Zamawiającego pracownicy będą
uprawnieni do nielimitowanego dostępu do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych,
o
których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający umożliwi pracownikom indywidualny zakup dodatkowych kart dla dzieci
oraz osób towarzyszących. Zamówienia i płatności pracownicy będą dokonywać samodzielnie w
sposób przewidziany przez Wykonawcę.
4. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość usług objętych
umową.
§2
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przekaże Zamawiającemu aktualną listę
obiektów, w których będą świadczone usługi będące przedmiotem umowy. Lista obiektów stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
2. Pracownicy Zamawiającego korzystający z obiektów Wykonawcy będą zobowiązani
do przestrzegania zasad i regulaminów korzystania z tych obiektów oraz usług w nich świadczonych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, w trakcie obowiązywania umowy, zakres usług
oraz liczbę obiektów świadczących usługi w liczbie nie mniejszej niż w momencie podpisania umowy z
Zamawiającym.
W
przeciwnym
przypadku
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
4. W trakcie obowiązywania umowy wykonawca może zwiększyć liczbę obiektów wskazanych
w załączniku nr 1, o czym powiadomi Zamawiającego na piśmie. Zwiększenie liczby obiektów nie
wymaga aneksu do umowy.
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5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia, na żądanie Zamawiającego,
zestawienia obrazującego stopień wykorzystania usług sportowo – rekreacyjnych przez pracowników
Zamawiającego.
Zestawienie
takie
winno
zawierać
wykaz
osób
korzystających
z usług w danym okresie wraz ze wskazaniem rodzaju tych usług oraz częstotliwości korzystania nich.
§3
1. Podstawą do korzystania z usług będących przedmiotem umowy przez pracowników
Zamawiającego, będą karty wystawione i dostarczone przez Wykonawcę.
2. Karty uprawniające do korzystania z usług dostarczone zostaną Zamawiającemu na koszt
Wykonawcy w terminie 5 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
3. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego.
4. Zamawiający, na 10 dni przez rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, będzie informował
Wykonawcę o ilości kart, które będą używane przez pracowników w danym okresie rozliczeniowym,
przesyłając imienną listę osób uprawnionych do korzystania z usług będących przedmiotem umowy.
5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Zamawiający zwróci na adres Wykonawcy
wszystkie posiadane karty uprawniające do korzystania z usług, w terminie 14 dni od daty
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
§4
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług będących przedmiotem umowy
wynosi: ………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………).
2. Jednostkowa cena karty umożliwiająca korzystanie z usług, o których mowa w § 1
w okresie jednego miesiąca, ustalona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: ……………. zł brutto
(słownie: …………………………………………..).
3. Wartość usług, o których mowa ust. 1 ustalona została na podstawie liczby zamawianych
kart w okresie obowiązywania umowy i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń
co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu wykonywanych usług.
4. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, o której mowa
w ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez
strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
5. Podstawą zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie iloczyn cen
jednostkowych, określony w ust. 2 oraz liczba kart zamówionych w danym okresie rozliczeniowym
ustalona na podstawie przesłanej przez Zamawiającego listy osób uprawnionych do korzystania
z usług będących przedmiotem umowy.
6. Jednostkowe ceny, o których mowa w ust. 2, za korzystanie z usług wynikających
z umowy nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie obowiązywania umowy.
§5
1. Faktury VAT za każdy miesiąc
nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca.

kalendarzowy

Wykonawca będzie

wystawiał

2. Zapłata należna Wykonawcy dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT, w terminie 21 dni od daty
jej doręczenia, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.
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3. Wykonawca wystawiając fakturę umieści następujące dane Zmawiającego: Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, NIP 525-10-08-875.
4. Terminem zapłaty jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia dokonania
przelewu.
5. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, Wykonawca ma prawo naliczać
odsetki ustawowe za opóźnienie.
§6
Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy
z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem umowy
oraz mają oni odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2020 r.
z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
2. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
(na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2017 r.
poz. 847),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§8
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
2. Za zwłokę w dostarczeniu kart, o których mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych
na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może potrącić naliczoną karę z wynagrodzenia wykonawcy.
§9
Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonywać przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie określonym w
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest:
1) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników;
2) Zamawiający– w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników wskazanych przez niego
jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy w ramach
Programu.
2. Każdy z administratorów danych wskazanych w ust. 1 odpowiada we własnym zakresie za
zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności do wdrożenia technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w tej Ustawie, a także innych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
4. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych w
zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usług
w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia Umowy.
5. Po zaprzestaniu korzystania z Programu przez Użytkownika, Wykonawca będzie
przechowywał dane osobowe Użytkowników przez okres przedawnienia roszczeń wynikających
z niniejszej Umowy.
6. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Programu w oparciu o art. 23 ust. 1
pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
wyrażonej przed przystąpieniem do Programu.
7. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nie uregulowane w niniejszym paragrafie,
zostaną ustalone w drodze operacyjnej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 12
Do współpracy przy realizacji wykonania umowy strony wyznaczają następujących
koordynatorów:
1) ze strony Zamawiającego – Pani/Pan ……………………………, tel/faks ………. / ……………. , e-mail:
…………………………….
2) ze strony Wykonawcy – Pani/Pan ……………………………., tel/fax ……….…/…………….., e-mail:
…………………………….
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
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§ 14
Wszelkie spory mogące wystąpić przy realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a
trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia ………………
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maksymalnie 400 imiennych kart
umożliwiających korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie
w
zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przez pracowników Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.
2. W ramach zakupionych kart będą świadczone bezpłatnie usługi sportowo-rekreacyjne
w obiektach sportowo-rekreacyjnych takich jak: baseny, sauny, siłownie, kluby fitness, szkoły
tańca itp.
3. Wykonawca musi zapewnić pracownikom Zamawiającego możliwość korzystania
z usług w zakresie objętym przedmiotem umowy w obiektach sportowo-rekreacyjnych
położonych na terenie województwa mazowieckiego, w tym co najmniej następujących
miastach: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce.
4. Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa mazowieckiego
nie może być mniejsza niż 450. Przez obiekt sportowo-rekreacyjny Zamawiający rozumie
budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są usługi objęte zamówieniem.
5. Zamawiający wymaga, żeby pracownicy mieli pełny dostęp do świadczonych usług,
obejmujący realizację co najmniej następujących form aktywności: aerobic, aqua aerobic,
pływanie (basen), fitness, joga, sauna, siłownia, taniec, ściana wspinaczkowa, grota solna,
squash.
6. Wszystkie karty muszą zapewnić nielimitowaną możliwość korzystania z wybranych przez
Użytkownika usług lub zajęć w tych samych lub różnych obiektach tego samego dnia,
tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji,
w godzinach otwarcia obiektów, w których świadczone są usługi, przy czym czas trwania
jednorazowego pobytu w obiekcie (rozumiany jako czas korzystania z usługi) nie może być
krótszy niż 45 minut. Skrócenie limitu czasu trwania usług do 30 minut dopuszczalny jest z
przyczyn bezpieczeństwa i zdrowotnych (sauna, vacu).
7. Zamawiający wymaga aby dostępność obiektów nie była ograniczona porą dnia, tzn.
uprawniony będzie miał prawo korzystania z obiektu w pełnym zakresie czasu jego otwarcia
dla korzystających.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości kart.
9. Liczba uczestników (nazwisko i imię) zgłaszana będzie Wykonawcy co miesiąc.
10. Pracownicy będą mieć możliwość indywidualnego zamawiania dodatkowych kart dla ich
dzieci oraz osób towarzyszących. Zamówienia i płatności pracownicy dokonują samodzielnie,
w sposób przyjęty przez Wykonawcę.
11. Zamawiający wymaga, żeby dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych nie był związany z
dodatkowymi
kosztami
dla
Zamawiającego.
Ewentualna
dopłata
za oferowane przez obiekty zajęcia sportowe będzie dokonywana indywidualnie przez
pracownika.
12. Zamawiający informuje, że jedyną dopuszczalną formą identyfikacji i dostępu użytkowników
(pracowników
Zamawiającego
oraz
osób
towarzyszących)
do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych będzie imienna karta uczestnika wraz
z dowodem osobistym i czytelnym podpisem na liście obecności udostępnionej
w obiekcie. Identyfikacja oraz dostęp do obiektów i zajęć sportowych nie mogą być związane
z koniecznością udostępniania danych biometrycznych ani potwierdzenia wiadomością SMS,
a także w żaden inny sposób powodujący jakiekolwiek dodatkowe koszty.
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BOU-IV.272.9.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będącego
…… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;
nr telefonu .................................; e-mail: …………………………………………………………………………………………...
*proszę wskazać właściwe

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr BOU-IV.272.9.2018 dotyczące postępowania
prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w trybie art. 138o na Zakup
karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie,
składam/składamy niniejszą ofertę:
KRYTERIUM I: CENA:

……………………………………………………………… zł

KRYTERIUM II: LICZBA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH: ………………………………

OŚWIADCZENIA:
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BOU-IV.272.9.2018.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr BOUIV.272.9.2018, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y/, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie / przy współudziale
podwykonawców1, którzy będą realizowali następującą część zamówienia:

1

Niepotrzebne skreślić.
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………………………………………………………………..…………………………………...........………….………………….……
…….………………………………………………………………............…………….……….…………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………...........………….………………….
……………………………………………………………………..…………………………………...........………….………………….
……………………………………………………………………..…………………………………...........………….………………….
……………………………………………………………………..…………………………………...........………….………………….
(firmy podwykonawców oraz zakres powierzonych im prac)

5. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
8. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
............................................................................................
9. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................
i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy.
10.Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy
do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................
4) ............................................................................................
5) ............................................................................................
6) ............................................................................................

..............................., dn. ..............2018 r.

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)
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BOU-IV.272.9.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
…………........................................................................................................................................................
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
…………........................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie np.: „Zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ.

....................., dn. ..................... 2018r.

………………………………….…………….
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:………………………………….………………....................………………………………………………………………
…..................................................…..................................................…..................................................…..
................................................…..................................................…..................................................….......
................…..................................................…..................................................…......................................,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................., dn. ..................... 2018 r.

………………………………….…………….
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

* wypełnić jeśli dotyczy

20

BOU-IV.272.9.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
…………........................................................................................................................................................
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
…………........................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na.: „Zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”

oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek,
o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ.

....................., dn. ..................... 2018 r.

………………………………….…………….
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

* wypełnić jeśli dotyczy
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BOU-IV.272.9.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

Ja niżej podpisany ………………………..……………… będąc upoważnionym do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba podmiotu)

o ś w i a d c z a m, że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), odda
Wykonawcy
………………………………………………...…………………………………………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

do dyspozycji niezbędne zasoby dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
określonym poniżej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego na rzecz
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Jednocześnie informuję, iż: .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................
Zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 SIWZ konieczne jest podanie informacji dotyczących zakresu dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego2

....................., dn. ..................... 2018 r.

………………………………….…………….
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

2

informacje w tym zakresie należy podać jeżeli warunek dotyczy doświadczenia podmiotu
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BOU-IV.272.9.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 11 USTAWY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w trybie art. 138o na zakup karnetów na zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
oświadczam, że*
1. nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), z
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
2. przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), z niżej
wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia**:
L.p.

nazwa, adres firmy

1.
2.

..............................., dn. ..............2018 r.

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

* skreślić odpowiednio pkt 1 lub pkt 2,
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w
przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Wykonawca przekazuje powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
bip.mazowieckie.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

23

