Warszawa dnia 26.03.2019 r.
Znak sprawy: ZP.260.7.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
(dalej „Ogłoszenie”)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie na podstawie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej
dalej „Ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ww. przepisami na podstawie ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), o ile przepisy Ustawy nie
stanowią inaczej.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750.000 euro.

Teatr Wielki – Opera Narodowa
Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa,
tel. (22) 69 20 200, faks (22) 826 04 23, 826 50 12
http: //www.teatrwielki.pl,
e-mail: office@teatrwielki.pl, zamowienia@teatrwielki.pl
zwany dalej „Zamawiającym”,
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pod nazwą:

„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu
dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym.”
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
92.61.00.00-0 – usługi świadczone przez ośrodki sportowe
92.33.00.00-3 – usługi świadczone przez obiekty rekreacyjne
I.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do zajęć
sportowo-rekreacyjnych Pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ich Dzieciom oraz
Osobom Towarzyszącym (Użytkownikom) przez okres dwunastu miesięcy na podstawie siedmiu
rodzajów pakietów: Pakiet 8 wejść, Pakiet 10 wejść i Pakiet Nielimitowany dla Pracownika, Pakiet
8 wejść i Pakiet Nielimitowany dla Osoby Towarzyszącej oraz Pakiet Sportowy i Pakiet Basenowy
dla Dziecka.
2. Usługi dla Użytkowników w ramach posiadanego Pakietu 8 wejść, Pakietu 10 wejść i Pakietu
Nielimitowanego będą obejmować minimum 11 następujących rodzajów zajęć sportoworekreacyjnych: basen, siłownia, zajęcia fitness, sztuki walki, nauka tańca, pilates (w tym ćwiczenia
zdrowy kręgosłup), joga, aqua aerobik, sauna, ścianka wspinaczkowa, grota solna.
3. Usługi w ramach Pakietu Basenowego dla Dziecka będą obejmować co najmniej możliwość
korzystania przez Dziecko z basenu.
4. Usługi w ramach Pakietu Sportowego dla Dziecka będą obejmować minimum 5 następujących
rodzajów zajęć sportowo-rekreacyjnych: sztuki walki, basen, nauka tańca, grota solna, ścianka
wspinaczkowa.
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5. Zamawiający przewiduje, że miesięcznie z Pakietów wymienionych w pkt 1, łącznie korzystać
będzie maksymalnie 421 Pracowników, 42 Osoby Towarzyszące, 51 Dzieci. Szczegółowe liczby
poszczególnych Użytkowników i rodzajów Pakietów im odpowiadających podane są
w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2a do Ogłoszenia. Liczby te stanowią dane
szacunkowe i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do korzystania z usług przez ww. liczbę
Użytkowników.
6. Opis przedmiotu zamówienia z podaniem szczegółowego zakresu świadczeń oraz sposób
i zasady ich realizacji przedstawione są w załączniku nr 1 do Ogłoszenia pn. „Opis przedmiotu
zamówienia” (OPZ) i we wzorze umowy przedstawionym w załączniku nr 3 do Ogłoszenia (wzór
umowy).
7. Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług.
II.

Warunki udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia oraz dokumenty
potwierdzające ich spełnienie.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1
Ustawy,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie niżej wskazanych przez Zamawiającego przesłanek
wykluczenia wybranych spośród określonych w art. 24 ust. 5 Ustawy:
a) pkt 1 – Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.),
b) pkt 5 – Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych– podstawa wykluczenia określona
w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy
c) pkt 6 – Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa powyżej w lit. b),
d) pkt 7 – Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną
decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono
tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
3) spełniają następujące, dotyczące właściwości Wykonawcy, warunki:
a) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu usług polegających na
dostępie co najmniej do zajęć sportowo-rekreacyjnych wymienionych w OPZ, a w ciągu
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wykonali lub wykonują co najmniej dwa
zamówienia (zakończone lub będące w trakcie realizacji) polegające na zapewnieniu dostępu
do zajęć sportowo-rekreacyjnych, które były realizowane nieprzerwanie przez okres co
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najmniej 6 miesięcy dla co najmniej 90 osób i którego wartość za ten okres nie była niższa niż
20.000 zł.
b) dysponują obiektami sportowo-rekreacyjnymi w liczbie:
(1) co najmniej 170 obiektów na terenie Warszawy,
(2) co najmniej 340 obiektów na terenie województwa mazowieckiego wraz z Warszawą,
(3) co najmniej 1.700 obiektów na terenie całego kraju,
z zastrzeżeniem, że w każdym z powyższych obiektów:
− będzie dostępny co najmniej jeden z następujących rodzajów zajęć: basen, siłownia,
zajęcia fitness, sztuki walki, nauka tańca, pilates (w tym ćwiczenia zdrowy kręgosłup),
joga, aqua aerobik, sauna, ścianka wspinaczkowa, grota solna,
− będzie można korzystać z ww. zajęć w ramach danego pakietu (tzn. Pakietu 8 wejść dla
Pracownika, Pakietu 10 wejść dla Pracownika i Pakietu Nielimitowanego dla Pracownika,
Pakietu 8 wejść dla Osoby Towarzyszącej i Pakietu Nielimitowanego dla Osoby
Towarzyszącej oraz Pakietu Basenowego dla Dziecka i Pakietu Sportowego dla Dziecka)
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży wraz z ofertą „Oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, dalej „Oświadczenie”, według
wzoru przedstawionego w załączniku nr 2b do Ogłoszenia.
Uwaga: Odnośnie warunku doświadczenia, określonego w ppkt 3) lit. a) powyżej Zamawiający
nie dopuszcza sumowania wartości odrębnych usług w celu spełnienia warunku. Jeżeli
Wykonawca nadal wykonuje usługę, wartość już zrealizowanej usługi na dzień, w którym upływa
termin składania ofert musi wynosić co najmniej tę wartość, którą Zamawiający wskazał
w warunku jako minimum, tzn. 20.000,00 zł a okres jej wykonywania do dnia, w którym upływa
termin składania ofert nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt
3) lit. b) powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Wykaz obiektów sportoworekreacyjnych wg wzoru określonego w załączniku nr 2c do Ogłoszenia.
Wskazana w ww. wykazie liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa
mazowieckiego (wraz z Warszawa), pod warunkiem wykazania spełnienia przez Wykonawcę
warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej w pkt 1 ppkt 3) lit. b) powyżej, będzie
brana pod uwagę przy ocenie oferty w kryterium pn. Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych
dostępnych na terenie województwa mazowieckiego wraz z Warszawą, zgodnie z opisem
przedstawionym w części III pkt 2 ad 2 Ogłoszenia.
Uwaga: Wykonawca, który dla którejkolwiek z trzech lokalizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych,
o których mowa w części II pkt 1 ppkt 3) lit. b) Ogłoszenia, wskaże w ofercie liczbę takich obiektów
mniejszą od liczby minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą, chyba że Zamawiający zdecyduje się
wykorzystać w postępowaniu możliwość, o której mowa w części X pkt 3 Ogłoszenia. W takiej
sytuacji Wykonawca może być wezwany do uzupełnienia wykazu i jeżeli z uzupełnionego wykazu
będzie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie zostanie
wykluczony, jednak jego oferta w kryterium Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych
dostępnych na terenie województwa mazowieckiego wraz z Warszawą otrzyma 0 pkt, bez
względu na to, której lokalizacji dotyczyło uzupełnienie.
3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 1) - 3) skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą, o ile
Zamawiający nie skorzysta z możliwości, o której mowa w części X pkt 3 Ogłoszenia.
4. Zamawiający dokona, na zasadzie spełnia – nie spełnia, oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu na podstawie Oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę,
o których mowa wyżej w pkt 2.
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5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz art. 24 ust.
5 pkt 1, 5-7 Ustawy (każdy z nich oddzielnie składa Oświadczenie), natomiast spełnianie
warunków wskazanych w pkt 1 ppkt 3) Wykonawcy wykazują łącznie.
III.

Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1. Cena (C)

90%

2. Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych dostępnych na terenie
województwa mazowieckiego wraz z Warszawą (L)

10%

Ad 1)
Cena – (C)
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt inne proporcjonalnie mniej według wzoru:
najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) = --------------------------------------------------- x 100 x 90%
cena brutto badanej oferty
Ad 2)
Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych
mazowieckiego wraz z Warszawą – (L)

dostępnych

na

terenie

województwa

Za największą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych dostępnych na terenie województwa
mazowieckiego (wraz z Warszawą), wskazaną przez Wykonawcę w poz. 2 tabeli Wykazu obiektów
sportowo-rekreacyjnych sporządzonego według Załącznika nr 3a do Ogłoszenia i zasad tam
określonych – (LWMmax) oferta otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty (LWMo) proporcjonalnie mniej
według wzoru:
liczba obiektów w ofercie badanej (LWMo)
Ocena punktowa (L) = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x 10%
największa liczba obiektów w ofercie (LWMmax)

Całkowita liczba punków Ko, jaką może otrzymać Wykonawca wyniesie:
Ko = C + L
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
IV.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

1. Wzór umowy przedstawiony jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści
Ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy.
V.

Sposób sporządzenia oferty.
1. Ofertę pod rygorem nieważności należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim
czytelnym pismem (na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką), zgodnie ze wzorem
przedstawionym w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane
oświadczenia, dokumenty i załączniki wskazane w Ogłoszeniu.
2. Cenę oferty, należy obliczyć zgodzie z Formularzem cenowym przedstawionym w załączniku nr
2a do Ogłoszenia z podaniem cen jednostkowych za 1 miesiąc (Okres Rozliczeniowy) dla danego
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rodzaju Użytkownika w danym Pakiecie. W Formularzu tym podana jest przewidywana przez
Zamawiającego miesięczna liczba potencjalnych Użytkowników (Pracownik, Osoba towarzysząca,
Dziecko) w odniesieniu do poszczególnych rodzajów Pakietów, o których mowa w OPZ. Kwota
„Razem” wskazana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym będzie całkowitym maksymalnym
wynagrodzeniem Wykonawcy określonym w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Formularz oferty wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest załączenie do oferty dokumentu, w którym
ujawnione są zasady reprezentacji Wykonawcy (np. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców
KRS lub CEIDG. bądź wskazanie źródła, z którego taką informację można uzyskać. W przypadku,
gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa przedłożonego
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
5. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), powinno z jej treści jednoznacznie wynikać jaki jest skład konsorcjum. Wykonawcy
zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika do reprezentacji
konsorcjum w postępowaniu. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje te należy
umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica
przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje
stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą.
7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (zaleca się ponumerowanie stron oraz załączenie spisu
treści) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować (dokładna nazwa
i adres Wykonawcy) oraz opisać według poniższego wzoru:
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa
„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do
zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym.”
sprawa nr ZP.260.7.2019
(Nie otwierać przed dniem 03.04.2019 r., do godziny 12:00)
Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
8. Złożona oferta, aż do upływu terminu składania ofert może zostać zmieniona lub wycofana na
podstawie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
należy oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt 7) a na kopercie dodatkowo dopisać określenie
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Miejsce i termin składania ofert

VI.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2019 r. do godz. 12:00 w kancelarii głównej – pokój A – 148
I piętro Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od
ul. Moliera 5, recepcja IV.
2. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej informację o złożonych ofertach.
VII.

Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą o dowolny okres.
VIII. Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
udzielaniu wyjaśnień treści Ogłoszenia

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu (składanie
ofert, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
i niepodleganie wykluczeniu) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub
za pośrednictwem posłańca. Wszelką dokumentację w postępowaniu należy składać w formie
pisemnej z zastrzeżeniem postanowienia pkt 2 poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
również za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.
1219 z późn. zm.),pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego
terminu, a dokument zostanie niezwłocznie przesłany przez nadawcę (Wykonawcę lub
Zamawiającego) na żądanie adresata (Zamawiającego lub Wykonawcy) w sposób wskazany
w pkt 1 zdanie pierwsze.
Nr faksu Zamawiającego 22 826 04 23,
Adres mailowy: office@teatrwielki.pl, zamowienia@teatrwielki.pl.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Ogłoszenia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
Zamawiający udzieli odpowiedzi, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia
wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Wnioski powinny być przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą
określoną w pkt 1-3 powyżej.
2) Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej.
3) Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Ogłoszenia.
Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej.
5. Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawach związanych
z niniejszym postępowaniem są:
1) w zakresie spraw merytorycznych związanych z opisem przedmiotu zamówienia
Agnieszka Jarosz tel. 22 69-20-524, e-mail: ajarosz@teatrwielki.pl
2) w zakresie procedury postępowania
Urszula Solecka tel. tel. 22 69-20-291
Elżbieta Kurek-Czyczuk tel. 22 69-20-546
e-mail: zamowienia@teatrwielki.pl.
X.

Badanie i ocena ofert.
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaproponowana w ofercie przez Wykonawcę cena nie spełni
warunku, o którym mowa w pkt 23 OPZ.
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2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień związanych z badaniem
ofert pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a, 2 i 3 Ustawy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, o których mowa
w części II Ogłoszenia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie uchylał się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa części XI pkt 1 ppkt 1) lub ppkt 2).
XI

Pozostałe informacje
1. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy,
z zastrzeżeniem możliwości, o której mowa w części X pkt 4.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z podaniem innej niż
wskazane wyżej przyczyny lub bez podania przyczyny.
3. Po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę albo imię
i nazwisko podmiotu, z którym została podpisana umowa.
4. W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie udzielone Zamawiający zamieści na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia z podaniem
okoliczności wskazujących na unieważnienie postępowania, o których mowa w pkt 1, pkt 2
powyżej.

XII. Informacja w sprawie RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) — dalej RODO,
Zamawiający informuje:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny,
00-950 Warszawa; tel.: +48 (22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej jest Inspektor
Ochrony Danych, kontakt:
a) korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1,
00- 950 Warszawa,
b) telefonicznie: +48 (22) 69 20 243
c) e-mail: iod@teatrwielki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie
przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do zajęć
sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ich dzieciom oraz
osobom towarzyszącym sprawa nr ZP.260.7.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, sprawa nr ZP.260.7.2019 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
7

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po upływie
powyższych terminów, bezterminowo w Zbiorze Umów, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz
Akt zawarty w Instrukcji Kancelaryjnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, zatwierdzonej przez
Archiwum Państwowe;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Szczegółowe informacje dotyczące RODO w zamówieniach publicznych znajdują się na stronie
internetowej UZP pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych
Załączniki:
Nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia.
Nr 2 Formularz ofertowy.
Nr 2a Formularz cenowy.
Nr 2b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Nr 2c Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Nr 3 Wzór umowy.
ZATWIERDZAM

___________________________
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Nr sprawy: ZP.260.7.2019
Opis przedmiotu zamówienia
„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do
zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym.”
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi polegającej na
zapewnieniu dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju Pracownikom
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ich Dzieciom oraz Osobom Towarzyszącym, dalej „Usługa
lub Usługi1”.

2.

W każdym Okresie Rozliczeniowym z Usług będzie mogła korzystać maksymalnie jedna Osoba
Towarzysząca zgłoszona przez Pracownika oraz Dzieci każdego Pracownika w liczbie nie większej
niż 3.

3.

Dostęp Użytkowników do zajęć określonych w pkt. 1 odbywać się będzie bez deklaracji korzystania
z określonej lokalizacji, w godzinach otwarcia Obiektów, chyba że grafik lub regulamin wewnętrzny
tych Obiektów stanowi inaczej, w ramach poniższych Pakietów:
a) Pakiet 8 wejść
Pod pojęciem Pakietu 8 wejść należy rozumieć możliwość korzystania przez Pracownika lub
Osobę Towarzyszącą z różnych Usług w różnych Obiektach, raz dziennie w danym Obiekcie, w
liczbie nie większej niż 8 Wejść w Okresie Rozliczeniowym;
b) Pakiet 10 wejść
Pod pojęciem Pakietu 10 wejść należy rozumieć możliwość korzystania przez Pracownika
z różnych Usług w różnych Obiektach, raz dziennie w danym Obiekcie w liczbie nie większej niż
10 wejść w Okresie Rozliczeniowym;
c) Pakiet Nielimitowany
Pod pojęciem Pakietu Nielimitowanego należy rozumieć możliwość korzystania przez
Pracownika lub Osobę Towarzyszącą z różnych Usług w różnych Obiektach, raz dziennie
w danym Obiekcie, bez ograniczeń, co do dostępnych w nim rodzajów Usług (z zakresu Usług
udostępnionego przez Wykonawcę) oraz bez ograniczeń, co do liczby Obiektów w ciągu jednego
dnia;
d) Pakiet Basenowy dla Dziecka
Pod pojęciem Pakietu Basenowego dla Dziecka należy rozumieć co najmniej możliwość
korzystania przez Dzieci z basenów w różnych Obiektach, raz dziennie w danym Obiekcie
w liczbie nie większej niż 8 wejść w Okresie Rozliczeniowym;
e) Pakiet Sportowy dla Dziecka
Pod pojęciem Pakietu Sportowego dla Dziecka należy rozumieć możliwość korzystania przez
Dzieci z Usług sportowo-rekreacyjnych odpowiednich do wieku i umiejętności Dzieci w różnych

1

Wszelkie określenia użyte w tekście niniejszego dokumentu z wielkiej litery zostały zdefiniowane w projekcie umowy.
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Obiektach, raz dziennie w danym Obiekcie w liczbie nie większej niż 8 wejść w Okresie
Rozliczeniowym.
4. Usługi dla Użytkowników w ramach posiadanego Pakietu 8 wejść, Pakietu 10 wejść i Pakietu
Nielimitowanego będą obejmować minimum następujące rodzaje zajęć sportowo-rekreacyjnych:
basen, siłownia, zajęcia fitness, sztuki walki, nauka tańca, pilates (w tym również ćwiczenia zdrowy
kręgosłup), joga, aqua aerobik, sauna, ścianka wspinaczkowa, grota solna.
5. Usługi w ramach Pakietu Sportowego dla Dziecka będą obejmować minimum następujące rodzaje
zajęć sportowo-rekreacyjnych: sztuki walki, basen, nauka tańca, grota solna, ścianka wspinaczkowa.
6. Usługi muszą spełniać następujące kryteria:
a) basen z zadaszeniem (basen kryty) bez wykluczenia basenu na wolnym powietrzu (kąpielisko),
b) siłownia wyposażona w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń siłowych i kulturystycznych,
c) zajęcia fitness prowadzone przez trenerów w zorganizowanych grupach,
d) zajęcia sztuk walki prowadzone przez trenerów,
e) zajęcia nauki tańca prowadzone przez trenerów z możliwością wyboru co najmniej jednej
techniki tańca,
f) zajęcia pilates, w tym również ćwiczenia zdrowy kręgosłup, prowadzone przez trenerów
w zorganizowanych grupach,
g) zajęcia jogi prowadzone przez trenerów w zorganizowanych grupach,
h) zajęcia aqua aerobiku prowadzone przez trenerów na basenie krytym,
i)

sauna wyposażona w natryski z zimną wodą lub studnię z zimną wodą

j)

ścianka wspinaczkowa o wysokości nie niższej niż 2 metry,

k) grota solna z przeznaczeniem relaksacyjno-leczniczym.
7. Wykonawca zapewni Użytkownikom możliwość korzystania z Usług zaoferowanych w ofercie
Wykonawcy i na zasadach w niej wskazanych.
8. Poza Usługami wskazanymi w pkt. 4 Wykonawca zapewni Użytkownikom w ramach posiadanego
przez nich Pakietu dostęp do innych zajęć sportowo-rekreacyjnych na zasadach przez niego
określonych, takich samych jak zasady powszechnie obowiązujące u Wykonawcy w tym zakresie.
9. Wykonawca zapewni Użytkownikom dostęp do Usług w Obiektach, z którymi Wykonawca nawiąże
współpracę w trakcie obowiązywania Umowy, a także nowych Usług udostępnionych w wyniku
poszerzenia oferty w dotychczasowych Obiektach – na zasadach określonych przez Wykonawcę,
takich samych jak zasady powszechnie obowiązujące u Wykonawcy w tym zakresie. Dostęp do
nowych zajęć sportowo-rekreacyjnych nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych
w ofercie.
10. Czas korzystania z pojedynczej Usługi będzie wynosił nie mniej niż 30 minut, chyba, że ze względu
na bezpieczeństwo Użytkowników czas ten powinien być krótszy lub został z góry określony
w regulaminie obowiązującym w danym Obiekcie.
11.

Przerwy w dostępie do oferowanych Usług, mogą wynikać tylko i wyłącznie z faktu, że dane

Obiekty wprowadzają limity lub przerwy między zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, wynikające
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z obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa korzystania z Obiektów i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych lub obowiązujących w Obiektach regulaminów i godzin pracy.
12.

Dopuszczalne będą dopłaty do Usług w niektórych Obiektach przy spełnieniu łącznie

następujących warunków:
a) jednostkowa wartość dopłaty nie będzie wyższa niż 22 zł, z zastrzeżeniem, że w Obiektach tych
zgodnie z obowiązującym regulaminem, opłata dodatkowa pobierana jest od wszystkich klientów
Wykonawcy korzystających z danej usługi,
b) dopłaty do Usług uiszczane będą przez Użytkowników na zasadach określonych przez
Wykonawcę, takich samych jak zasady powszechnie obowiązujące u Wykonawcy w tym
zakresie, zaś dopłaty za rezerwacje miejsca na zajęciach będą uiszczane przez Użytkowników
zgodnie z obowiązującym regulaminem Obiektu, pod warunkiem iż opłata ta jest pobierana od
wszystkich klientów Obiektu,
c) Usługi wymienione w pkt. 4 dostępne będą bez dopłat w 80% Obiektów na terenie Warszawy
i województwa mazowieckiego.
13.

Jakiekolwiek inne dopłaty, kaucje, opłaty rezerwacyjne, opłaty wpisowe, posiadanie własnej

kłódki do szatni lub jej jednorazowe zakupienie w danym Obiekcie, itp. są dopuszczalne pod
warunkiem, że zostały określone w regulaminie Obiektu i obowiązują wszystkich klientów Obiektu.
14.

Dopłaty określone w pkt. 12 będą dokonywane przez Użytkowników indywidualnie w danym

Obiekcie, bez udziału Zamawiającego.
15.

Przez cały okres obowiązywania Umowy, w każdym Okresie Rozliczeniowym, liczba dostępnych

dla Użytkowników Obiektów w ramach co najmniej wszystkich rodzajów Pakietów dla Pracownika i
Osoby Towarzyszącej, nie będzie mniejsza niż:
a) na terenie Warszawy - min. 170 Obiektów,
b) na terenie województwa mazowieckiego z Warszawą - min. 340 Obiektów,
c) na terenie całego kraju - min. 1700 Obiektów.
W umowie zostaną podane faktyczne liczby dostępnych Obiektów w ww. lokalizacjach zgodnie
z ofertą Wykonawcy.
16. Obiekty dostępne w ramach Pakietu 8 wejść będą również dostępne w ramach Pakietu 10 wejść
i Pakietu Nielimitowanego.
17. Zamawiający wymaga, aby baseny udostępniane w ramach Pakietu Basenowego dla Dziecka były
również dostępne w Pakiecie 8 wejść, Pakiecie 10 wejść i Pakiecie Nielimitowanym.
18. Zamawiający przewiduje, że w Okresie Rozliczeniowym ze świadczenia Usług, łącznie korzystać
będzie maksymalnie 421 Pracowników, 42 Osoby Towarzyszące, 51 Dzieci. Liczby te stanowią
dane szacunkowe i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do korzystania z Usług przez ww.
liczbę Użytkowników.
19. Zamawiający informuje, że w każdym Okresie Rozliczeniowym liczba Użytkowników może być
mniejsza niż przewidywana. W przypadku, gdy liczba Użytkowników będzie mniejsza niż 90
rozliczenie nastąpi wg. zasad opisanych w par. 7 ust. 8 Umowy.
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20. W celu prawidłowej realizacji Umowy, Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy Imienną Listę
Pracowników, którzy złożą deklarację korzystania z Pakietu co najmniej 8 wejść.
21. Imienna Lista Pracowników, o której mowa w pkt. 20 powyżej będzie aktualizowana i dostarczana
Wykonawcy przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
22. Wykonawca zagwarantuje Użytkownikom możliwość zmiany Pakietu wraz z nowym Okresem
Rozliczeniowym bez dodatkowych opłat. Szczegółowe zasady zmiany Pakietu określa Umowa.
23. Zamawiający będzie dofinansowywał Pakiet 8 wejść dla Pracownika w wysokości maksymalnie 32
zł brutto (słownie: trzydzieści dwa złote) miesięcznie na jednego Pracownika, co powinno stanowić
nie więcej niż 80% miesięcznej ceny tego Pakietu.
24. W przypadku, kiedy cena za Pakiet 8 wejść będzie niższa niż określona w pkt. powyżej,
Zamawiający będzie dofinansowywał 80% ceny wynikającej z oferty Wykonawcy.
25. Poszerzenie Pakietu 8 wejść dla Pracownika na Pakiet 10 wejść lub na Pakiet Nielimitowany nie
będzie wiązać się ze zmianą wysokości dofinansowania przez Zamawiającego.
26. Różnicę w cenie między Pakietem 8 wejść, a Pakietem 10 wejść lub Pakietem Nielimitowanym
pokrywa w całości Pracownik bez pośrednictwa Zamawiającego.
27. Zasady dokonywania zgłoszeń i zmiany Pakietów Użytkowników będą takie same jak zasady
powszechnie obowiązujące u Wykonawcy w tym zakresie.
28. W przypadku rezygnacji Użytkownika z Pakietu Wykonawca nie pobierze dodatkowych opłat.
29. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w kampanii informacyjnej dotyczącej świadczonych
Usług wśród Pracowników, w szczególności w zakresie:
a) dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych w wersji papierowej
w liczbie, co najmniej 300 sztuk w pierwszym miesiącu obowiązywania Umowy oraz łącznie 100
sztuk w kolejnych jedenastu miesiącach obowiązywania Umowy,
b) dostarczenia do siedziby Zamawiającego plakatów informacyjnych w liczbie, co najmniej 10
sztuk w pierwszym miesiącu obowiązywania Umowy oraz łącznie 10 sztuk w kolejnych jedenastu
miesiącach obowiązywania Umowy,
c) dostarczenia Zamawiającemu materiałów informacyjnych w wersji elektronicznej dostosowanej,
po akceptacji Zamawiającego, do dystrybucji pocztą elektroniczną oraz zamieszczenia w
Intranecie Zamawiającego w pierwszym miesiącu obowiązywania Umowy oraz aktualizowania
tych

informacji,

z

uwzględnieniem

wskazówek

Zamawiającego,

i przekazywania

ich

Zamawiającemu co 2 miesiące,
d) przekazywania, na wniosek Zamawiającego imiennych statystyk, tj. imienia i nazwiska
Pracownika i liczby Wejść do Obiektów w danym Okresie Rozliczeniowym nie później niż do
końca następnego miesiąca po danym Okresie Rozliczeniowym.
30. Czynności wymienione w lit. a) do d) w pkt. 29, Wykonawca zrealizuje na własny koszt.
31. Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu stałego opiekuna do kontaktu, który będzie dostępny
telefonicznie oraz e-mailowo w całym okresie obowiązywania Umowy.
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32. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie 1. Okresu Rozliczeniowego w przedmiotowym zamówieniu –
15 maja lub 1 czerwca 2019 roku.
33. Zamawiający informuje, że kolejny Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się 1. dnia każdego miesiąca.
34. Sposób i zasady realizacji przedmiotu zamówienia nieujęte w OPZ określa Umowa.
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Nr sprawy: ZP.260.7.2019
pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OFERTA

Ja/my niżej podpisany/ni: _____________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz__________________________________________________________
w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą:
„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do
zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym”
w postępowaniu prowadzonym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w procedurze art. 138o ustawy
Prawo zamówień publicznych,
składam/y niniejszą ofertę.
1. Oferuję/my realizację zamówienia zgodnie z opisem podanym w Ogłoszeniu i OPZ za łączną
wyliczoną na podstawie Formularza cenowego:

cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): __________________zł (słownie złotych: _____
_________________________________________________________________
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie
wskazanym w Ogłoszeniu w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na zasadach
określonych we wzorze umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Ogłoszenia, akceptujemy je w całości i nie
wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, zawartym w załączniku nr 3 do Ogłoszenia
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym
załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
______________________________________________________________________________
nr tel.: ___________________, nr fax.:__________________ e-mail: _____________________
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***.
***W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
________________ dn. _______________

___________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 2a do Ogłoszenia
Nr sprawy: ZP.260.7.2019
Formularz cenowy
Zestawienie rodzaju Pakietu oraz rodzaju i maksymalnej liczby Użytkowników w danym Pakiecie
w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy)

L.p
.

1

1

2

3

4

5

6

7

Określenie rodzaju Pakietu
oraz rodzaju i maksymalnej
liczby Użytkowników
w danym Pakiecie

Cena całkowita

Cena jednostkowa

2

Pakiet 8 wejść
Pracownik
353 osoby
Pakiet 8 wejść
Osoba Towarzysząca
36 osób
Pakiet 10 wejść
Pracownik
42 osoby
Pakiet Nielimitowany
Pracownik
26 osób
Pakiet Nielimitowany
Osoba Towarzysząca
6 osób
Pakiet Sportowy
dla Dziecka
10 osób
Pakiet Basenowy
dla Dziecka
41 osób

(brutto)

za 1 miesiąc
dla danego rodzaju
Użytkownika
w danym Pakiecie

3

Liczba
miesięcy

4

(brutto)
dla danego rodzaju
Użytkownika
w danym Pakiecie
2x3x4

5

12

RAZEM
1. Powyższa tabela zawiera jedynie przewidywane liczby poszczególnych rodzajów Użytkowników
w stosunku do odpowiadających im rodzajów Pakietów. W trakcie realizacji zamówienia, w ramach
ogólnej kwoty RAZEM (stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy w umowie), może ulec zmianiezwiększeniu bądź zmniejszeniu – liczba wskazanych w kolumnie 2 Użytkowników w stosunku do
odpowiadającym im rodzajów Pakietów (jednych kosztem drugich).
2. Kwotę „RAZEM” należy przenieść do pkt 1 Formularza oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
3. Uwaga! Kwoty „RAZEM” (podsumowanie tabeli) i wartości wpisane w pkt 1 Formularza oferty powinny
być identyczne.
4. Formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

_______________________ dn. _____________

____________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela
(przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 2b do Ogłoszenia
Nr sprawy: ZP.260.7.2019

pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną pod nazwą:
„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do
zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym”
prowadzonego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w procedurze art. 138o ustawy Prawo zamówień
publicznych,
oświadczam, że:
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 Ustawy,
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5-7 Ustawy,
3. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Części II pkt 1
ppkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu tzn:
a) posiadam co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu usług polegających na dostępie
co najmniej do zajęć sportowo-rekreacyjnych wymienionych w OPZ, a w ciągu ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert, wykonałem/wykonuję co najmniej dwa zamówienia
(zakończone lub będące w trakcie realizacji) polegające na zapewnieniu dostępu do zajęć
sportowo-rekreacyjnych które było realizowane nieprzerwanie przez okres co najmniej 6
miesięcy dla co najmniej 90 osób i którego wartość za ten okres nie była niższa niż 20.000 zł
i zgodnie z wymaganiami odnośnie tego warunku wskazanymi w Części II pkt 2 Ogłoszenia,
b) dysponuję obiektami sportowo-rekreacyjnymi spełniającymi wszystkie warunki określone
w Części II pkt 1 ppkt 3 lit. b) Ogłoszenia w liczbie wskazanej przeze mnie w Wykazie obiektów
sportowo-rekreacyjnych sporządzonym wg załącznika nr 2c do Ogłoszenia.

________________ dn. ________________

____________________________________________
czytelny
podpis
Wykonawcy
lub
umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 2c do Ogłoszenia
Nr sprawy: ZP.260.7.2019

WYKAZ OBIEKTÓW
SPORTOWO-REKREACYJNYCH

pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną pod nazwą:
„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do
zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym”
prowadzonym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w procedurze art. 138o ustawy Prawo zamówień
publicznych,
oświadczam/my, że dysponuję/emy wskazaną niżej w tabeli liczbą obiektów sportowo–rekreacyjnych
dostępnych na terenie miasta Warszawy, województwa mazowieckiego wraz z Warszawą i kraju:

L.p.

Określenie lokalizacji

1

2

1

Liczba dostępnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych
3

Warszawa

__________________
(nie mniej niż 170)

2

Województwo mazowieckie z Warszawą

__________________
(nie mniej niż 340)

3

Kraj Polska

__________________
(nie mniej niż 1.700)

Uwaga
Tabelę należy wypełnić z uwzględnieniem następującej zasady:
W kolumnie nr 3 tabeli, dla celów uzyskania większej liczby punktów w kryterium „Liczba obiektów
sportowo- rekreacyjnych dostępnych na terenie województwa mazowieckiego wraz z Warszawą”, można
również (ale ponad minimalne liczby wskazane w tabeli) uwzględnić obiekty, w których świadczone będą
usługi inne niż 11 rodzajów usług wymienionych w OPZ. W pierwszej kolejności musi być spełniony
warunek udziału w postępowaniu dotyczący liczby obiektów i rodzajów usług, o którym mowa w części II
pkt 1 ppkt 3 lit. b) Ogłoszenia.

W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do przedstawienia
aktualnego wykazu wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych, którymi będę dysponował w celu
prawidłowego wykonania zamówienia, w liczbach odpowiednio nie niższych dla danej lokalizacji niż
wskazane w tabeli.

________________ dn. _______________

_______________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela
(przedstawicieli) Wykonawcy
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