Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zaprasza do składania
ofert na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 tyś euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt
8 wymienionej ustawy.
Data ogłoszenia: 11.02.2015 r.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – aerobik z elementami ABT, TBC i
Pilatesu dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Szczegółowy zakres zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – aerobik z elementami ABT, TBC i
Pilatesu dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
obejmuje następujące części:
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Imienną listę osób dla każdej z grup dostarczy Zamawiający, według której
wykonawca sprawdzać będzie obecność uczestników zajęć.
Zamawiający zapewni salę do przeprowadzenia przedmiotowych zajęć oraz szatnię.
Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt dla wszystkich uczestników zajęć w postaci
m.in. karimat, ciężarków oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z muzyką niezbędną do
przeprowadzenia zajęć.
Wykonawca musi zapewnić instruktora/instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach
do przeprowadzenia przedmiotowych zajęć.

2. Termin realizacji zamówienia: od 23 lutego 2015 r. do 6 grudnia 2015 r. z
uwzględnieniem przerwy od 1 czerwca 2015 r. do 6 września 2015 r. oraz z

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmiany terminu realizacji zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie odrębnych ofert na każdą z części
4. Kryteria wyboru: Cena – 100 %
5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący
wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
7. Oferta musi zawierać cenę ofertową brutto i netto za realizację zamówienia wraz
z szczegółową kalkulacją kosztów (załącznik nr 1 odpowiedni do składanej części
oferty).
8. Wykonawca musi wskazać w ofercie osobę/osoby, która będzie prowadzić zajęcia.
Do oferty należy dołączyć kopie legitymacji instruktorskich, certyfikatów,
zaświadczeń lub dyplomów o ukończeniu odpowiednich kursów, szkoleń bądź
studiów osoby/osób, która będzie prowadzić zajęcia.
9. Oferta musi zawierać wykaz przeprowadzonych zajęć w latach 2012-2014
o podobnej tematyce zawierający zakres przedmiotu zamówienia, termin realizacji,
miejsce realizacji, wartość umowy oraz dane zamawiającego (załącznik nr 2)
Wymagane jest wykazanie co najmniej dwóch wykonanych prac (zajęć), minimum
jednej z nich potwierdzonej referencjami.
10. Oferta musi zawierać:
a. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL;
b. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię i
nazwisko, nazwę i siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej; wypis z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
c. w przypadku osób prawnych: nazwę i siedzibę firmy, KRS, NIP, imię
i nazwisko osoby do kontaktu;
d. w przypadku pozostałych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
inne dokumenty stanowiące o obszarze działalności, umocowaniu do
reprezentacji itp.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w
Bemowskim Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 201 w pok. 315 do dnia 16
lutego 2015 r. do godz. 12.00.
12. Oferta musi zawierać program zajęć (załącznik nr 3 odpowiedni do składanej części
oferty).
13. Osobą do kontaktu z oferentami jest pan Mariusz Szafran tel. 516 375 056.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymogi
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Informacja o wyborze wykonawcy usługi wraz ze szczegółowym zestawieniem ofert
zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone
niniejsze ogłoszenie, niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert przez członków zespołu
oceniającego oferty.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

