18.10.2019

ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=65786

2019-10-18, 15:19:12, Wyloguj
Użytkownik: mrogacin, Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość
zamówienia

Poniżej 750 000 EURO

Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia
ogłoszenia na stronie 2019-10-18 , 15:18:23
Miasta

I Zamawiający
Zamawiający

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

- adres

Modlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie

- telefon

(0-22) 510-31-25

- faks

(0-22) 51-03-189

- adres internetowy

http://www.bialoleka.waw.pl

Osoba
upoważniona do
kontaktów
w sprawach
proceduralnych

Monika Rogacin

- adres

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa

- lokal

233

- telefon

(0-22) 510 32 60

Osoba
upoważniona do
kontaktów
w sprawach
merytorycznych

Roman Stachurski

- adres

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa

- lokal

227

- telefon

(0-22)3254206

Adres, pod którym
można uzyskać
specyfikację
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
istotnych
warunków
zamówienia
- lokal

233

Adres, na który
należy przesyłać
wnioski
o dopuszczenie do
udziału w
postępowaniu

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa

- lokal

233

II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia ,,XXII Bieg Niepodległości – Białołęka 2019”
Opis zamówienia

2.Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji
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2.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja cyklicznej imprezy sportowo –
rekreacyjnej pn. ,,XXII Bieg Niepodległości – Białołęka 2019”, w dniu 11.11.2019 r.
w godz. 08.00 – 16.00 na terenie Klubu ,,Dziki Zakątek” przy ul. Chlubnej 1A.
2.2. Zakres zamówienia został opisany w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zał. nr 5 do OIWZ,
Opisie istotnych warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
2.3. Dodatkowe wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności (za szkody powstałe w związku z organizacją imprez
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC) co najmniej na kwotę złożonej oferty brutto.
2.4. Miejsce realizacji zamówienia:
Klub ,,Dziki Zakątek” przy ul. Chlubnej 1A na terenie Dzielnicy Białołęka
2.5. Klauzula społeczna
Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zatrudniać na
podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 osobę świadczącą pracę
związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. koordynacji
wydarzenia.
Szczegółowy zakres zatrudnienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 9 do OIWZ.
2.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny kod CPV: 79952000-2 – usługi w zakresie organizacji imprez
2.7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na okres:
- przygotowanie do imprezy pn. ,,XXII Bieg Niepodległości – Białołęka 2019” – od dnia podpisania
Umowy do dnia 11 listopada 2019 r.,
- realizacja imprezy – 11 listopada 2019 r. w godz. 08.00 - 16.00,
- demontaż wszystkich elementów, o których mowa w pkt. 1 nastąpi najpóźniej
do dnia 12.11.2019 r.
Uwaga: Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze
umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.
2.8 Prawo opcji
Zamawiający nie wprowadza prawa opcji.
Miejsce wykonania
robót
budowlanych,
Warszawa, Dzielnica Białołęka
usług lub miejsce
dostaw
Główny przedmiot
(CPV)

79.95.20.00-2

Czy dopuszcza się
złożenie oferty
częściowej

Nie

Czy dopuszcza się
złożenie oferty
wariantowej

Nie

Czy Zamawiający
zamierza zawrzeć
umowę ramową

Nie

Czy Zamawiający
zamierza
zastosować aukcję
elektroniczną
Nie
do wyboru
najkorzystniejszej
oferty
Czas trwania
zamówienia lub
termin wykonania

Data zakończenia: 2019-11-11

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
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Wymagane
wadium
Informacje dotyczące
sytuacji wykonawcy
oraz informacje i
formalności
niezbędne do oceny,
czy spełnia on
minimalne wymogi
ekonomiczne,
finansowe i
techniczne
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0,00 zł.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
3.Warunki udziału w postępowaniu.
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie poniższych okoliczności. Zamawiający
wykluczy z postepowania:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz.
1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.
1263 i 1669),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) 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 przestępstwo, o którym mowa
w lit. b;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego;
3) wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3.1.1) lit b, c oraz e-i, 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. Przepisu 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.
4) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5) Wykluczenie wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w pkt. 3.1.1) lit b) tiret pierwszy, drugi i trzeci pkt i lit. c)
OIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione
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w pkt 3.1.1) lit b) tiret pierwszy, drugi i trzeci OIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa:
- w pkt 3.1.1) lit. b) tiret czwarty oraz lit. c) OIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 3.1.1) lit. b) tiret czwarty OIWZ,
- w pkt 3.1.1) lit. d) OIWZ,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
c) w przypadkach, o których mowa w pkt 3.1.1) lit. g) i i) OIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadku, o którym mowa w pkt 3.1.1) lit. j) OIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) w przypadku, o którym mowa w pkt 3.1.1) lit k) OIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przez niego przedstawione.
7) W przypadkach, o których mowa w pkt 3.1.1) lit h) przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole
sposób zapewnienia konkurencji.
8) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.2.1. Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3.2.2. Zdolność techniczna i zawodowa:
a) Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał/wykonuje co najmniej:
• 1 (jedno) zamówienia w zakresie organizowania i prowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych
biegowych (w zakres, których wchodziło miedzy innymi: przygotowanie techniczne, tj.: scena,
nagłośnienie, obsługa akustyczna, przeprowadzenie zapisów (rejestracji), sporządzenie list
uczestników biegu, pomiar czasu indywidualnego dla każdego z zawodników, wyznaczenie trasy
wraz z oznakowaniem i obsługa sędziowska, usługa cateringowa dla uczestników) z liczbą
uczestników nie mniejszą niż 1000 osób.
4. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych
przez Wykonawców WRAZ Z OFERTĄ w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) Oferta w formie oryginału (na Formularzu ofertowym wraz z załącznikiem Formularz cenowy) o
treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do OIWZ oraz załącznik nr 1A do
Formularza oferty,
b) oświadczenie w formie oryginału Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania, na podstawie pkt 3.1.1) OIWZ - wg załącznika nr 2 do OIWZ,
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca.
c) oświadczenie w formie oryginału Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w
pkt 3.1.1) lit b, c oraz e-i OIWZ - wg załącznika nr 3 do OIWZ (o ile dotyczy),
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca.
d) informacja w formie oryginału o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do OIWZ (o ile dotyczy).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
e) Dokument (np. pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez notariusza, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa
spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta
została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów
załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 4.
OIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż
oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
f) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający
informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je
w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.
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g) Wykaz usług w formie oryginału wykonanych, (o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do OIWZ) a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz,
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
h) Dowodami, o których mowa w pkt. 4 lit g) OIWZ, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu Dowody należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za
zgodność przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy usługi, o których jest mowa w lit g) zostały wykonane na rzecz Zamawiającego,
Wykonawca może powołać się na tę okoliczność, wskazując w wykazie, że usługa była
zrealizowana dla Zamawiającego (z podaniem numeru i daty zawarcia umowy). W takim wypadku
Wykonawca nie ma obowiązku przestawiania dowodów.
i) Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z załącznikiem nr 10 do OIWZ. –
Oświadczenie składa w oryginale wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku
Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczeń, wyjaśnień
lub dokumentów dotyczących treści złożonej oferty, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne - aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
4.1. Powoływanie się na zdolności lub sytuację innych podmiotów
4.1.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.1.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.1.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 3.1.1) lit b, c, oraz e-i OIWZ.
4.1.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.1.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.1.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 4.1.1 OIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.1.1
OIWZ.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
powyżej, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ z OFERTĄ) aktualne na
dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty:
a) Załącznik nr 6 do OIWZ - zobowiązanie innego podmiotu - w przypadku, gdy Wykonawca polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów – dokument w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=65786
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- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dotyczące podmiotu, na
którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 4 do OIWZ,
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
c) Aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru
Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została
podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z
innych dokumentów załączonych do oferty.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.
4.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców w postępowaniu NA
WEZWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 3.1
OIWZ, należy przedłożyć:
Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów.
5. Wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
6. Opis obliczania ceny oferty
1. Cena ofertowa wynika z formularza oferty (załącznik nr 1 do OIWZ). W formularzu oferty
Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu wyliczenie
zawarte w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do formularza cenowego) oraz dokumentację
postępowania. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
2. W wynagrodzeniu określonym w pkt 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia określone w ofercie Wykonawcy.
3. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę. Wzrost ustawowej stawki podatku VAT
powoduje obniżenie zapłaty netto (w odniesieniu do usług odebranych po dacie wejścia w życie
zwiększonej stawki podatku VAT) i nie podlega aneksowaniu umowy.
1) Wynagrodzenie za świadczone usługi wypłacane będzie zgodnie z § 3 wzoru umowy (zał. nr 9
do OIWZ )
2) W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r. poz. 178.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się
zrealizować przedmiot zamówienia.
7. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
7.1. Tryb oceny ofert
1.Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2. Oferty oceniane będą w jednym etapie:
7.2. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert
1) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie spośród ofert, które nie zostały odrzucone.
2) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium, któremu
przypisał wagę procentową:
cena brutto za realizację całego zamówienia - waga kryterium - 100%,
Sposób wyliczenia punktów oferty (c): ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny.
1) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt, w kryterium cena Za ofertę najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
2) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
3) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
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podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 3, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
lit a.
c) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
5) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) Komisja przetargowa przedstawi Kierownikowi Zamawiającego propozycję wyboru
najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, która uzyska największą ilość punktów w bilansie kryteriów
oceny ofert.
7.3. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
7.4 Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z wymaganiami określonymi w
OIWZ w zakresie warunków, kryteriów, żądanych oświadczeń i dokumentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy, do uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich,
oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z OIWZ niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań
określonych w OIWZ.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca nie udowodni, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny.
6. Zamawiający odrzuci odrębne oferty złożone przez wykonawców należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r .poz. 369), chyba, że wykażą na wezwanie zamawiającego, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegających na niezgodności treści oferty z
treścią OIWZ
8. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie i w wymaganej
wysokości lub formie.
9. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty
wykonawców biorących udział w postępowaniu.
10. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści informacje na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej.
11. Zamawiający nie udzieli zmówienia jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
12. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania. Po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający udostępni w siedzibie zamawiającego, na wniosek wykonawcy, protokół wraz z
załącznikami.
13. Informacja o formalnościach po wyborze oferty.
Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
7.5. Unieważnienie postępowania
7.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
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3. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, a zamawiający wezwał wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
7. w przypadku, o którym mowa w 2, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do
ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług,
który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,
8. jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
postępowania o udzielenie zamówienia przepisy pkt 7.5 OIWZ stosuje się odpowiednio.
7.5.2. O unieważnieniu postępowania
równocześnie wszystkich wykonawców.

o

udzielenie

zamówienia

zamawiający

zawiadamia

8. Opakowanie oferty
a) Ofertę (sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej OIWZ) należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka, Wydział Zamówień
Publicznych, 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, wejście C, p. II, pok. 232, w nieprzeźroczystym,
zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty
bez uszkodzenia opakowania przed upływem terminu otwarcia ofert.
b) Opakowanie musi być zaadresowane i opisane wg wzoru zamieszczonego w OIWZ:
Wykonawca: ………………
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Wydział Zamówień Publicznych
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197, II p., pok. 232
OFERTA W POSTĘPOWANIU O NAZWIE:
,,XXII Bieg Niepodległości – Białołęka 2019”
Numer sprawy: UD-II-WZP-271.93.2019.MRO/SP-u
Nie otwierać przed godz. 10:30 w dniu 23.10.2019r.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu braku ww.
danych, takich jak np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
Złożenie oferty w innym miejscu, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do
Komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka
jako złożona po terminie, pozostawiana jest bez rozpoznania.
9. Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197 w Wydziale Zamówień Publicznych pokój 232, II piętro,
wejście C.
2) Oferty należy złożyć do dnia . 23.10.2019 r. do godz. 10:00
9.1. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, sala
konferencyjna, w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10:30
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informacje na stronie internetowej
Dzielnicy Białołęka.
10. Termin związania ofertą
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy dopełnić
następujących formalności:
1) złożyć Zamawiającemu opłaconą aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, o wartości zgodnej z wzorem umowy.
2) złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się
Wykonawców o udzielenie zamówienia, powołania się na zasoby podmiotów trzecich oraz umowy z
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podwykonawcami zawierające oświadczenie RODO, - wzór stanowi załącznik nr 10 do OIWZ.
12. Istotne dla stron postanowienia umowy
1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
9 do OIWZ.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzorów umów Zamawiający wprowadzi zapis o
odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejsce wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
d) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 13. lit. a) - d) na stronie internetowej.
14. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
15. Inne postanowienia
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Opisie Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025
ze zm.).
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.
17. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.
jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st.
Warszawy za pomocą adresu: iod@um.warszawa.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
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 z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=65786
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podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
UWAGA!:
Wykonawca1 ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z załącznikiem nr 10 do OIWZ. –
Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców
występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy).
1 W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności: osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/podmiotu trzeciego
będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji
zamówienia.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba
wykonawców,
którzy zostaną
zaproszeni do udziału
w postępowaniu
Kryteria oceny
ofert

Cena 100 %

Warunki uzyskania Formularz można odebrać do dnia 2019-10-23
dokumentacji
Cena: 0.00 zł.
postępowania
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce
składania ofert lub
wniosków
o dopuszczenie do
udziału w
postępowaniu

Oferty/wnioski należy składać do dnia 2019-10-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)

Data, godzina i
miejsce otwarcia
ofert (jesli dotyczy)

2019-10-23, 10:30, Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna

V Inne informacje
Czy zamówienie

Nie
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dotyczy
projektu/programu
finansowanego ze
środków UE?
Data zamieszczenia
ogłoszenia w
Biuletynie
Zamówień
Publicznych lub
przekazania do
UOPWE

2019-10-18

Powrót do listy zamówień

Kontakt: Łukasz Korba, Grażyna Oliwińska
Strona główna Urzędu m.st. Warszawy
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