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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w 
Dzielnicy Bielany , ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 6338680, 
faks 0-22 6338654. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Centrum Rekreacyjno-Sportowe. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup sprzętu do siłowni oraz 
sprzętu fitness wraz z dostawą i montażem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia siłowni oraz sprzętu fitness. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
23.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  



• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie tego warunku będzie oceniane za pomocą złożonych dokumentów i 
oświadczeń i będzie prowadzone metodą spełnia nie-spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie tego warunku będzie oceniane za pomocą złożonych dokumentów i 
oświadczeń i będzie prowadzone metodą spełnia nie-spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie tego warunku będzie oceniane za pomocą złożonych dokumentów i 
oświadczeń i będzie prowadzone metodą spełnia nie-spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie tego warunku będzie oceniane za pomocą złożonych dokumentów i 
oświadczeń i będzie prowadzone metodą spełnia nie-spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie tego warunku będzie oceniane za pomocą złożonych dokumentów i 
oświadczeń i będzie prowadzone metodą spełnia nie-spełnia. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 



• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• próbki, opisy lub fotografie 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W przypadku podpisywania oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) przez ustanowionego 
pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania ważności złożonej oferty winno być 
dołączone do oferty. Z treści złożonej oferty powinno wynikać wprost, iż osoba podpisującą 
ofertę (dokumenty) jest do tego prawnie umocowana. 



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.crs-bielany.waw.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 
Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  25.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w 
Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  ASORTYMENT A. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia siłowni takiego jak: Zestaw 
sztangielek ze stojakiem kpl. 1 Wieża czterostacyjna kpl. 1 Ławka skośna regulowana 
kpl. 1 Ławka pozioma ze stojakiami kpl. 1 Stojaki regulowane kpl. 1 Przyrząd do 



rozpiętek z regulowaną wysokością uchwytów kpl. 1 Przyrząd d ćwiczeń mięśni 
przywodzicieli i odwodzicieli (combi) kpl. 1 Przyrząd do ćwiczeń mięśni dwugłowych 
i czworogłowych uda kpl. 1 Przyrząd do ćwiczeń mięśni grzbietu z podparciem kpl. 1 
Prowadnica z odciążonym gryfem kpl. 1 Przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg (suwnica 45 
stopni) kpl. 1 Przyrząd do ćwiczeń mięśni piersiowych kpl. 1 Ławka do ćwiczeń 
mięśni bicepsów kpl. 1 Stojak do ćwiczeń mięśni brzucha kpl. 1 Ławka do ćwiczeń 
mięsni grzbietu regulowana kpl. 1 Ławka odwrotnie skośna kpl. 1 Obciążniki 
talerzowe kpl. 1 Uchwyt do ciągnienia siedząc kpl. 1 Drążek uniwersalny kpl. 1 
Wyważony uchwyt typu V kpl. 1 Podwójny uchwyt specjalny kpl. 1 Uchwyt do 
ciągnienia w dół kpl. 1 Lina do tricepsów kpl. 1 Komplet gryfów kpl. 1 Przyrząd do 
ćwiczeń mięśni łydek siedząc kpl 1. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2010. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  ASORTYMENT B. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa sprzętu takiego jak: Rower duży z licznikiem kpl. 1 Steper z 
poręczami kpl. 1 Narciarz kpl. 1 Orbitrek kpl. 1 Steper kpl. 1. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2010. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  ASORTYMENT C. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa sprzęty do fitness takiego jak: Bieżnia elektryczna klubowa 
szt. 2 Orbitrek klubowy (maszyna eliptyczna) szt. 1. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2010. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


