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Załącznik nr 1
Szczegółowe warunki konkursu
I. OPIS PRZEDMIOTU
Konkurs obejmuje świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych dla
dorosłych. Zajęcia powinny obejmować: Aqua Aerobic – gimnastyka w wodzie, ćwiczenia
rehabilitacyjno – usprawnijące oraz pływanie z elementami hydrokinezyterapii.

II. OPIS WYMAGAŃ
Zajęcia powinny być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, z udokumentowanym
doświadczeniem w zawodzie. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
a. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty
identyfikujące
podmiot
składający
ofertę
(zaświadczenie
o
wpisie
do
ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS).
b. Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w
formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy.
c. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty
zaświadczenie z właściwego ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami wg
stanu na datę ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości z ww. opłatach wraz z
pisemnym zobowiązaniem do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.
d. Umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.
e. Umowa spółki, w przypadku nowo utworzonej spółki prawa handlowego.
f. Potwierdzoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wniesienia
wadium – brak spełnienia tego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
g. Potwierdzoną przez właściwy organ lub właściciela firmy za zgodność z oryginałem kopię
decyzji o nadaniu nr NIP i REGON.

III. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. załącznik nr 1 do oferty stanowi wypełniony przez Oferenta formularz oferty (podany jako
załącznik nr 2 ogłoszenia o konkursie)
2. dokumenty wymienione w punktach a-g.
IV. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
1. Podstawę oceny będzie stanowiła:
 Wysokość stawki godzinowej brutto za zajęcia – 100%
2. Konkurs ofert będzie miał formę jawną od chwili otwarcia złożonych ofert. Zamawiający oceni
złożone oferty w oparciu o kryterium określone w podpunkcie 1.
3. Oferent jest związany ofertą w ciągu 60 dni od dnia otwarcia ofert.
3.1. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
oferta, zwrócić się do Oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.2. Wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą przedłużeniu ulega obowiązywanie
wadium.
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3.3.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje, iż
Oferent zostaje z tego tytułu wykluczony z konkursu, a jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Podczas otwarcia ofert Organizator poda do publicznej widomości następujące informacje:
 nazwy oraz adresy oferentów,
 informację dotyczącą zaoferowanej ceny,
6. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania konkursu w całości lub w części.
7. Zastrzega się prawo zaproszenia podmiotów, które złożyły dwie najwyżej punktowane oferty do
dodatkowej tury składania ofert.
8. Zastrzega się prawo do zmian warunków konkursu.
9. Wyniki konkursu zostaną podane na oficjalnej stronie Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
http://csr.wum.edu.pl/pl/zapytania-ofertowe, a
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony w formie pisemnej.
V. ZAWARCIE UMOWY
1.
Z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa na świadczenie usług
w zakresie prowadzenia zajęć dla pracowników WUM.
2.
Przedmiotowa umowa obejmuje wynajęcie Sali 2,51oraz torów basenowych na okres 15
tygodni w określone dni i godziny podane w ogłoszeniu.
3.
Podmiot zostanie niezwłocznie powiadomiony o terminie zawarcia umowy.

Ewentualne pytania związane z konkursem można składać do:
Emilia Panuś
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi kasowej
(022) 116 63 16
emilia.panus@wum.edu.pl
„Do Komisji Konkursowej
- dotyczy oferty na zajęcia sportowo rekreacyjne ”.
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