Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r.
Numer postępowania: DAZ/ZP/1/2016

Ogłoszenie
o zamówieniu na usługę społeczną
Nazwa zamówienia: Usługa społeczna polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów
i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej także jako „BFG”)
Adres: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4; 00-546 Warszawa
NIP: 525-10-52-103
REGON: 010978710
Telefon: 22 583 07 54, 22 583 07 62
Faks: 22 583 05 89, 22 583 05 90
Adres strony internetowej: www.bfg.pl
e-mail do korespondencji: katarzyna.sokolowska@bfg.pl, justyna.jerka@bfg.pl
Osoby upoważnione do kontaktów: Katarzyna Sokołowska, Justyna Jerka
Godziny pracy BFG: 08:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku.
II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
W pozostałym zakresie ustawy Pzp nie stosuje się.
2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. równowartości kwoty 750 000 euro.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi społecznej polegającej na zapewnieniu
nielimitowanego oraz nieograniczonego czasowo dostępu do obiektów i zajęć sportowo–
rekreacyjnych dla pracowników BFG oraz ich osób towarzyszących zgłoszonych przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że planowana liczba osób korzystających z usług dostępu do
obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych wynosi 170. Wskazana liczba osób nie jest
gwarantowana ani maksymalna. Świadczenie usług dla mniejszej liczby osób w okresie
obowiązywania umowy nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
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Podstawą rozliczenia z Wykonawcą będzie faktyczna liczba osób zgłoszonych przez
Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.
Zakres zamówienia obejmuje udostępnianie osobom zgłoszonym przez Zamawiającego
dostępu do obiektów i zajęć sportowo–rekreacyjnych na terenie Polski, w tym
co najmniej do 200 obiektów sportowo-rekreacyjnych w Warszawie. W ramach
świadczonych usług Wykonawca zapewni wstęp na obiekty sportowo-rekreacyjne takie
jak: siłownia, basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe, korty do squash-a
oraz udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych takich jak: zajęcia fitness, joga, taniec,
aqua aerobic, sztuki walki, nordic wolking, pilates, rowery spinningowe, łaźnia, grota i
jaskinia solna itp.).
Wykonawca zapewni nielimitowany oraz nieograniczony czasowo dostęp
w zależności od zakresu wybranych usług do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz
różnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w całym kraju. Dostęp powinien dawać możliwość
korzystania z usług i zajęć zarówno w jednym jak i kilku obiektach sportowych tego
samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
92000000-1: usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
92600000-7: usługi sportowe
92610000-0: usługi świadczone przez ośrodki sportowe
92330000-3: usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne
Zamówienie będzie finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz częściowo z wynagrodzeń pracowników BFG.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
6. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności zgodnie ze wzorem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
7. Do oferty należy załączyć:
a) projekt umowy uwzględniający istotne postanowienia umowy, określone w
załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia; przedstawiony projekt umowy będzie
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podstawą prowadzenia po wyborze oferty negocjacji ostatecznych postanowień
umowy,
b) aktualny/-e na dzień składania ofert odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru lub
zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
potwierdzający/-e, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie
prawnym, wystawiony/-e nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych, z podaniem nazwy i adresu, wymienionych
alfabetycznie i wg województw, aktualny na dzień składania ofert,
d) dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
8. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą
być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
9. Wymagane dokumenty mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną).
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, co powodowałoby brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia
treści oferty.
12. Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w
zaklejonej kopercie oznakowanej napisami:
„Oferta na usługę społeczną polegającą na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny”
Numer postępowania: DAZ/ZP/1/2016
Nie otwierać przed dniem: 06 grudnia 2016 godz. 11:00
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tymże 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.
VII. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu: 06 grudnia 2016 r., godzina 10:00. Decyduje
data i godzina wpływu.
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2.

Miejsce składania ofert:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
kancelaria pokój 214
Godziny pracy kancelarii BFG: 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, w sali
konferencyjnej na parterze budynku.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
IX. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:
1) jej treść jest niezgodna z treścią niniejszego ogłoszenia;
2) Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
3) została złożoną przez Wykonawcę, o którym wiadomo, że w stosunku do niego otwarto
likwidację, wszczęto postępowanie upadłościowe lub ogłoszono upadłość;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych czterech kryteriów
i przypisanych im wag oraz maksymalnej punktacji.
3. Dla dokonania oceny ofert waga w kryteriach oceny ofert określona w procentach zostanie
przeliczona na punkty w stosunku: 1 procent odpowiada 1 punktowi.
Maksymalna
Lp.
Opis kryterium oceny ofert
Waga
punktacja
1.
2.
3.
4.

Cena miesięcznego abonamentu dla jednego pracownika
(„Cap”)
Cena miesięcznego abonamentu dla jednej osoby
towarzyszącej („Cat”)
Cena miesięcznego abonamentu dla jednego dziecka
(„Cad”)
Liczba dostępnych obiektów sportowo - rekreacyjnych
(„Lo”)
Razem

60%

60 pkt

10%

10 pkt

5%

5 pkt

25%

25 pkt

100 %

100 pkt
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4. Wartość punktowa kryterium „Cena miesięcznego abonamentu dla jednego
pracownika” wyliczana będzie według wzoru:
Cap =

najniższa cena brutto oferty
cena brutto oferty ocenianej

x waga

5. Wartość punktowa kryterium „Cena miesięcznego abonamentu dla jednej osoby
towarzyszącej” wyliczana będzie według wzoru:
Cat =

najniższa cena brutto oferty
cena brutto oferty ocenianej

x waga

6. Wartość punktowa kryterium „Cena miesięcznego abonamentu dla jednego dziecka”
wyliczana będzie według wzoru:
najniższa cena brutto oferty
x waga
cena brutto oferty ocenianej
Wartość punktowa kryterium „Liczba dostępnych obiektów sportoworekreacyjnych” wyliczana będzie według wzoru:
Cad =

7.

Lo =

liczba dostępnych obiektów
sportowo – rekreacyjnych ocenianej oferty
najwyższa zaproponowana liczba dostępnych
obiektów sportowo – rekreacyjnych

x waga

Kryterium dotyczy liczby dostępnych obiektów sportowo–rekreacyjnych, w których będzie
można korzystać z usług sportowo–rekreacyjnych w całej Polsce (przy czym ilość obiektów
sportowo–rekreacyjnych na terenie miasta Warszawy nie może być mniejsza niż 200).
Na potwierdzenie powyższych informacji Wykonawca dołączy do oferty aktualny na dzień
składania ofert wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych, z podaniem nazwy i adresu,
wymienionych alfabetycznie i wg województw.
8.
9.

Ostateczna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych
w kryterium nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, tj. ocena = Cap + Cat + Cad + Lo.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

XI. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz
otrzyma najwyższą sumę punktów - obliczoną zgodnie częścią X pkt 7.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie zawarte
w niniejszym ogłoszeniu wymogi oraz złoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej
BFG informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na usługę
społeczną.
4. W razie nieudzielenia zamówienia na usługę społeczną Zamawiający niezwłocznie
zamieści na stronie internetowej BFG informację o nieudzieleniu zamówienia.
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XII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
UDZIELANIA WYJASNIEŃ DO TREŚCI OGLOSZENIA
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną
każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca ma możliwość zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie
treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie o wyjaśnienie treści
niniejszego ogłoszenia wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli zapytanie o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynęło po upływie terminu składania
zapytań, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.
5. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
BFG.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia przed upływem
terminu do składania ofert. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na
stronie internetowej BFG.
XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTAŁY DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo po wyborze oferty do prowadzenia dalszych
negocjacji postanowień umowy w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę wraz
z ofertą projekt umowy. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmian w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy określonych przez
Zamawiającego odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zamówienia.
2. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą uzgodnienia wszystkich jej postanowień.
3. Zamawiający wskaże Wykonawcy termin i miejsce podpisania umowy.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedstawić
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród
złożonych, odmówił lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba
że pozostałe oferty będą podlegały odrzuceniu.
6. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
7.
XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
2) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2;
3) Formularz ofertowy – załącznik nr 3.
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