Warszawa, dnia 17.12.2021 r.
OSiR-M.ZP.26.12.MO.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, zaprasza do złożenia
oferty w ramach zakupu dokonywanego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem
nr 1/2021 r. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Mokotów z dnia 11.10.2021
roku w sprawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w OSiR m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów”,
którego przedmiotem jest: świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego,
poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st.
Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a.

Oferta winna być złożona (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
zaproszenia), do 22.12.2021 r. do godz. 10:00, drogą elektroniczną na adres e-mail:
zamowienia@osirmokotow.waw.pl

I.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Małgorzata Łagowska tel. 505535031 e-mail: m.lagowska@osirmokotow.waw.pl – w
sprawach merytorycznych
Marcin Orlik – tel. 505 535 004 e-mail: m.orlik@osirmokotow.waw.pl – w spawie
zaproszenia do złożenia oferty.

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie
dyżurów ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do zaroszenia do
złożenia oferty.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
Kompleks Sportowy
ul. Niegocińska 2A
02-698 Warszawa

Moje Boisko Orlik 2012
ul. Kazimierzowska 58
02-543 Warszawa

Moje Boisko Orlik 2012
ul. Chełmska 23
00-724 Warszawa

Jeziorko Czerniakowskie
ul. Jeziorna 4
02-911 Warszawa

IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się nw.
kryterium oceny ofert:
Znaczenie kryterium Liczba możliwych do uzyskania
Kryterium wyboru
(w %)
punktów
Cena brutto oferty
95 %
95 punktów
Aspekt społeczny
5%
5 punktów
2. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
1)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (z podatkiem) za realizację całego
zamówienia – według następującego wzoru:
Najniższa łączna wartość brutto oferty
C=
x 95% x100
Łączna wartość brutto oferty badanej
2)
„ASPEKT SPOŁECZNY” - Zamawiający przyzna punkty, na podstawie
oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty w zakresie
zadeklarowanej ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wg poniższych zasad:
Ilość zadeklarowanych osób:
•
0 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 0 pkt
•
1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę 2,5 pkt
•
2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 5 pkt
Deklarowaną liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
Wykonawca powinien zaznaczyć w Formularzu oferty. W przypadku, gdy
Wykonawca w Formularzu oferty nie zaznaczy liczby osób zatrudnionych
(przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zatrudnia osób na umowę o pracę.
3. Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie
wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
1. Łączna wartość brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę w ofercie.
2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
3. Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.
4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie
świadczenia Wykonawcy wynikające z przedmiotu zamówienia.

VII. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
2. Warunki realizacji przedmiotu umowy zawarto w projekcie Umowy, stanowiącej
załącznik nr 3 do zaproszenia.
3. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, na podstawie załącznika nr 1 do
zaproszenia.
4. Zamawiający zastrzega, możliwość unieważnienia dokonywanego zaproszenia na
każdym jego etapie.
Załącznik:
1) projekt umowy
2) opis przedmiotu zamówienia

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszaw w Dzielnicy Mokotów

/-/ Krzysztof Rosiński

