Ogłoszenie nr 510418035-N-2021 z dnia 22.02.2021 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych:
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 761796-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540538839-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. ul.
Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail
m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.
Adres strony internetowej (url): http://www.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP/WKR/U-332-49/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wyselekcjonowanych przez Wykonawcę pod kątem potrzeb
Zamawiającego usług dostępnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Usługi będące przedmiotem umowy polegają na umożliwieniu pracownikom Zamawiającego nielimitowanego
dostępu do wyznaczonych obiektów sportowych w całej Polsce o zróżnicowanym charakterze w obiektach, z
którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy, w ramach miesięcznego abonamentu. Zamawiający
wymaga, aby dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych nie był ograniczony limitami czasowymi, chyba że limity
czasowe narzucone są bezpośrednio przez same obiekty sportowo -rekreacyjne; 2. Zamawiający nie wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia; 3. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia
wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne,
związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i
oceną ofert w przyjętych kryteriach; 4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92610000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 211104.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: Benefit Systems S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Europejski2
Kod pocztowy: 00-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 200200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 218400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 218400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) dynamicznego systemu
zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4)
udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki; 5) zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu – wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty
ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p., kiedy to Wykonawcom, którzy
złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty; 6)
możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty; 7) możliwości
dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; 8) wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 9) zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy P.z.p.; 2. W celu umożliwienia
porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zachowano numerację poszczególnych
elementów z SIWZ; 3. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.12.2020 r., o godz. 10:30, w
Siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03301 Warszawa, II Piętro, pokój 240; 4. W uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt IV.2.2
niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje na temat
kryteriów oceny ofert opisano w pkt 26.2 SIWZ: 1) Wykonawca, który złoży ofertę z
największą liczbą obiektów (powyżej minimalnego wymagania określonego w pkt 14.1.3
SIWZ, tj. o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią dostęp do minimum
500 obiektów sportowych na terenie całego województwa mazowieckiego), która nie podlega
odrzuceniu, otrzyma 50 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej
punktów według wskazanego wzoru; 2) Minimalna liczba wymaganych obiektów sportowych
na terenie całego województwa mazowieckiego wynosi 500. Wykonawca, który wykaże, iż
zapewni dostęp mniej niż 500 obiektów sportowych na terenie województwa mazowieckiego,
zostanie wykluczony z postępowania z uwagi na niespełnienie minimalnych wymagań
Zamawiającego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
3) Oferta Wykonawcy, który wykaże, iż zapewni dostęp dokładnie do 500 obiektów
sportowych na terenie województwa mazowieckiego, nie otrzyma dodatkowych punktów we
wskazanym kryterium; 4) Wszystkie obiekty sportowe na terenie całego województwa
mazowieckiego, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca należy uwzględnić w
Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami (Wykaz obiektów sportowych); 5. Postępowanie
prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy P.z.p.; 6. Dokumentacja dotycząca
przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne/; 7. Zamawiający nie określa
standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, jak również nie określa w jaki sposób koszty cyklu życia zostały uwzględnione
w opisie przedmiotu zamówienia
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.

