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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Instytut Lotnictwa 

Al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

www.ilot.edu.pl 

e-mail: joanna.niewczas@ilot.edu.pl 

 

II. Definicje 

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: 

 OPZ- opis przedmiotu zamówienia, 

 postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia, 

 ustawie, ustawie pzp - bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), 

 Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zamówienie, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia, 

 Zamawiającym – należy przez to rozumieć Instytut Lotnictwa, 

 Partnerze – należy przez to rozumieć General Electric Company Polska Sp. z o.o., 

 Partnerach – należy przez to rozumieć Instytut Lotnictwa z siedzibą przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-
256 Warszawa i General Electric Company Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Krakowskiej 110/114, 

02-256 Warszawa, na rzecz których usługa będzie świadczona, przy czym Instytut Lotnictwa jest 
Zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy, a General Electric Company Polska Sp. z o.o., jest 

podmiotem prywatnym nie zobowiązanym do stosowania ustawy, 

 zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. 

 

III. Tryb postępowania 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 

2. W pozostałym zakresie ustawy Pzp nie stosuje się.  

3. 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.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla 
pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób 

towarzyszących i dzieci, w postaci pakietu w ramach comiesięcznego abonamentu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

3. 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 

4. Zamówienie będzie finansowane ze środków obrotowych oraz częściowo z wynagrodzeń 

pracowników Partnerów.  

http://www.ilot.edu.pl/
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V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty podpisania umowy.  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu raz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania 
ofert spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności posiadają zdolności zawodowe 

niezbędne do wykonania zamówienia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonali lub wykonują co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu usług 
sportowo-rekreacyjnych o wartości zrealizowanego zamówienia (umowa) nie mniejszej 

niż 1 000 000,00 zlotych brutto (w ramach jednej umowy) trwającego nieprzerwanie 

przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 

Zamawiajacy przez usługi sportowo-rekreacyjne rozumie: usługi świadczone dla pracowników lub 
osób fizycznych przez obiekty sportowo-rekreacyjne (m.in. baseny, sauny, siłownie, kluby fitness 

itp.) na terytorium całej Polski. 

2. SPOSÓB OCENY: Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie 

dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.  

3. W przypadku, gdy w postępowaniu biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o 

których mowa powyżej, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. 

4. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby Wykonawca powoływał się na zasoby innych podmiotów w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Zamawiajacy uzna, że 

warunki udziału w postępowaniu nie zostały spełnione. 

 

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

2. Wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale VI ust. 1 – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do ogłoszenia oraz dowody 
określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w 

obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

VIII. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, w tym sposób przygotowania oferty i 

form dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy 

1. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca ma prawo do złożenia jednej oferty. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę 
i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a uprawnione/a do reprezentowania 

Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty 
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podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

8. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie. 

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub elektronicznej odpowiednio przez 
Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienia. Zgodność z oryginałem 

wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.  

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji. 

11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. 

12. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. 

13. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie z ofertą powinna widnieć 

nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: OFERTA usługa 
sportowo-rekreacyjna. Dostarczyć do kancelarii ogólnej, budynek A, nie otwierać przed dniem 

23.02.2018 r. godz. 12:15. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

16. Jakiekolwiek uchybienie zasadom określonym w ust. 3-14, z wyłączeniem ust. 13 może spowodować 

odrzucenie oferty. 

17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

18. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 

17.  

19. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale VII, zawierają 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./, Wykonawca 

winien w sposób niebudzący wątpliwości do upływu terminu składania ofert zastrzec, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 

do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofercie. 

 

IX. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 

Warszawa, kancelaria ogólna, budynek A do dnia 23.02.2018 r. do godz. 12:00 czasu lokalnego. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w ust. 1, zostaną zwrócone 

Wykonawcy niezwłocznie po upływie terminu składania ofert bez rozpatrzenia. 

3. Oferty mogą być zmienione lub wycofane przez Wykonawców pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem 

terminu składania ofert określonym w ust. 1.  

 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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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. 

 

XI. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami  

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Joanna Niewczas, email: 

joanna.niewczas@ilot.edu.pl 

2. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym odbywa się 

drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia oraz zawiadomienia należy zgłaszać na 

adres określony w ust. 1.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

4. Zamawiający może pozostawić zapytanie bez rozpatrzenia lub udzielić wyjaśnień. W takim przypadku 

udostępni na stronie internetowej: www.ilot.edu.pl treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania 
ofert może zmienić treść niniejszego ogłoszenia. Informację o wprowadzonych w ten sposób 

modyfikacjach Zamawiający udostępni na stronie internetowej, o której mowa w ust. 4.  

6. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wszystkie ceny powinny być wyrażone w złotych polskich.  

2. Ww. ceny brutto Wykonawca wyrazi w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

ogłoszeniu oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, w tym wszystkie opłaty i 

podatki (także od towarów i usług). 

 

XIII. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium Cena - waga 100% 

2. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie wynosi 100 punktów. 

3. W ramach kryterium Cena Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru: 

Pcena = 

ofertyC

Cmin
* 100 pkt 

gdzie: 

Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,  

Cmin – najniższa oferowana cena, 

Coferty – cena oferty badanej; 

 

4. Obliczenia w ww. kryterium oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, bez zaokrągleń. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. 

kryterium oceny ofert. 

 

http://www.ilot.edu.pl/
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XIV. Tryb otwarcia ofert 

1. Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 23.02.2018 r. o godz. 12:15 czasu 

lokalnego w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa 

w sali konferencyjnej nr 1 w budynku X2 (I piętro). 

2. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo w budynku A na 

parterze (wartownia) oraz zarejestrowanie się w wartowni (uzyskanie statusu gościa). Osoby te 

zostaną odebrane przez pracownika Instytutu Lotnictwa – członka Komisji ds. Zamówień Publicznych 

o godz. 12:15. Procedura otwarcia ofert zaczyna się wraz z odbiorem ww. osób.  

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

XV. Wykluczenie Wykonawców 

1. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełnią warunków, o których mowa w rozdziale VI, 
z zastrzeżeniem, że Zamawiający może jednorazowo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowania oraz dokumentów, o 

których mowa w rozdziale VII ust. 3 lub wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie 

złożonej oferty. 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XVI. Odrzucenie ofert  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. gdy cena całkowita oferty jest 

niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert; 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 

5) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

 

XVII. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

2. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego.  

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu udzielenia zamówienia  

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych 
negocjacji w przedmiocie postanowień umowy. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmian w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy określonych przez Zamawiającego 

w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  

2. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą uzgodnienia wszystkich jej postanowień.  

3. Zamawiający wskaże Wykonawcy termin i miejsce podpisania umowy.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród złożonych, 

odmówił lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
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spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że pozostałe oferty będą 

podlegały odrzuceniu.  

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jako 
najkorzystniejszej, Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia, najpóźniej do dnia podpisania 

umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XIX. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

Wzór istotnych postanowień umowy w sprawie udzielenia zamówienia stanowi załącznik nr 3 do 

ogłoszenia.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego, 

Załącznik nr 2a - wzór wykazu usług, 

Załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.  


