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Warszawa, 16 stycznia2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
DOTYCZY SPRZĘTU DO ĆWICZEŃ W KLUBIE FITNESS SPÓŁKI CITYFIT LOW-COST WE
WROCŁAWIU PRZY ULICY SZEWSKIEJ 3A
Rozdział 1. Zamawiający
CityFit Low-Cost Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla. m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000520281, NIP: 7010436613, REGON: 14738118100000
Rozdział 2. Adres Inwestycji
Budynek biurowo-handlowo-usługowy z parkingiem wielopoziomowym.
Wrocław ul. Szewska 3A
Działka: 41,91,28/8, obręb Stare Miasto
Rozdział 3. Cel projektu
Celem projektu jest wyposażenie klubu fitness w sprzęt sportowy przeznaczony do ćwiczeń siłowych i
aerobowych.
Rozdział 4. Przedmiot zamówienia
1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV): główny kod - 37400000-2
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia fitness do klubu fitness zlokalizowanego
we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 3A o powierzchni 1909 m2. Przedmiot zamówienia będzie
obejmował 3 części: (I część) urządzenia cardio, urządzenia stosowe i urządzenia z
obciążeniem talerzowym, (II część) urządzenia do mierzenia sprawności fizycznej organizmu,
(III część) rowery do treningu kolarskiego. Szczegółowy opis poszczególnych części znajduje
się w Załączniku nr 3. Urządzenia powinny się charakteryzować:
a) Urządzenia cardio, :




Menu w języku polskim- wyświetlacz LED
Czytnik kodów QR oraz NFC
Pomiar tętna drogą telemetryczną jak również sensory dotykowy wykorzystywane w
programach treningowych.
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Minimum 11 programów treningowych które możemy dostosować do potrzeb klubowicza.
Wyświetlacz prezentujący (w %) aktualny etap realizacji celu treningowego
Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów
znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników.
System kontroli - dodatkowe przyciski sterowania obciążeniem
Posiadają zintegrowane miejsce na pojemnik, bidon oraz półkę na książkę/gazetę.
Wybór kolorystyki urządzeń.
Ramy nośne o przekroju owalnym/eliptycznym.
urządzenie produkowane w Unii Europejskiej - części i podzespoły wykonane w systemie
metrycznym.
Urządzenie napędzane siłą mięśni- maszyna do trenowania siły biegowej, przeznaczone
do treningów o wysokiej intensywności, treningów funkcjonalnych, dedykowana pod
sportowców.
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz 7’’ który wskazuje dane treningowe: poziom oporu
prędkość, dystans, tętno, waty.
Regulacja stopnia obciążenia/oporu: min 11 poziomów.

b) Urządzenia stosowe















obciążenie: stos płytowy z selektorem wagi.
Mechanizm suwakowy szybkiego zwiększania/zmniejszania wagi stosu co 2,5 kg.
Regulacje siedziska z wykorzystaniem sprężyny gazowej z automatyką ruchu
powrotnego.
Ramiona działają Izometrycznie- niezależne prowadzenie lewej i prawej kończyny górnej.
Możliwość wykonywania jednoczesnego i naprzemiennego ruchu kończyn górnych.
Ergonomiczny ruch kończyn górnych: zbieżny po ruchu.
Przeniesienie obciążenia za pośrednictwem linek w otulinie z tworzywa sztucznego,
samosmarująca, powlekana.
Maszyny wyposażone w uchwyt do zamocowania ręcznika.
Dwie pary uchwytów dla dłoni które zwiększają ilość wykonywanych ćwiczeń na
poszczególnych maszynach.
Ergonomiczne uchwyty dla rąk o kształcie idealnie odzwierciedlającym układ dłoni,
dodatkowo wyposażone w podziałkę w celu równomiernego podziału sił kinetycznych.
Metalowa oraz gumowa osłona stosu zabezpieczająca użytkownika oraz osoby postronne
przed mechanizmem.
Uchwyt na bidon oraz telefon.
Maszyny posiada Piktogramy w celu demonstracji poprawnego ruchu, wykonywanego
ćwiczenia. Przejrzyste i estetyczne etykiety instruktażowe.
Wyposażone w tabliczkę z kodami QR i NFC.

CityFit Low-Cost Sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
+48 22 584 5700 | office@cityfit.pl | www.cityfit.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000520281; NIP 701-04-36-613

CityFit Low-Cost Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa









Warszawa, 16 stycznia2017 roku

Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów
znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników.
Oflagowanie oparć specjalnymi wszywkami ułatwiającymi przyjęcie właściwej pozycji na
maszynie.
Ergonomiczne uchwyty z wykończeniem ze stali nierdzewnej.
Selektor wagi z linką z włókien syntetycznych.
Dobór kolorystyki urządzenia w przypadku tapicerki, ramy. Co zwiększa atrakcyjność oraz
ogólny Design urządzeń, klubu.
Urządzenie produkowane w Unii Europejskiej - części i podzespoły wykonane w systemie
metrycznym.
System łatwego startu użyty w maszynach na kończyny górne ułatwia podnoszenie
ciężaru w fazie początkowej ćwiczenia.

c) Urządzenia z obciążeniem talerzowym :












Maszyna na obciążenie talerzowe. Wyposażona w mechanizm regulacji siedziska z
wykorzystaniem sprężyny umożliwiającej jego automatyczny powrót do wyższej pozycji.
Oflagowanie oparć specjalnymi wszywkami ułatwiającym przyjęcie właściwej pozycji na
maszynie - pomaga dostosować klubowiczowi regulację siedziska dzięki specjalnej
wstążce wszytej w tapicerkę.
Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów
znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników
Każda maszyna posiada Piktogramy w celu demonstracji poprawnego ruchu i
wykonywanego ćwiczenia. Przejrzyste i estetyczne etykiety instruktażowe.
Wysokiej jakości tapicerka dopasowująca się do ciała użytkownika.
Ramiona działają Izometrycznie- niezależne prowadzenie lewej i prawej kończyny górnej.
Ergonomiczne uchwyty dla rąk o kształcie idealnie odzwierciedlającym układ dłoni,
dodatkowo wyposażone w podziałkę w celu równomiernego podziału sił kinetycznych.
Dobór kolorystyki urządzenia w przypadku tapicerki, ramion i ramy. Co zwiększa
atrakcyjność, ogólny Design urządzeń oraz klubu.
Możliwość domontowania dodatkowych uchwytów do magazynowania talerzy.
Urządzenie produkowane w Unii Europejskiej - części i podzespoły wykonane w systemie
metrycznym.

d) Urządzenia do pomiaru sprawności organizmu:



Dotykowym panelem sterującym
Menu w języku polskim
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Zrozumiałym wynikiem
Pamięcią wewnętrzną, która umożliwia przechowywanie wyników.

e) Rowery do treningu kolarskiego wraz z konsolą:
































Pomiar mocy na systemie WattRate
Komputer z systemem WattRate i wyświetlaczem LCD
Liczniki intensywności Coach by Color
Technologia bezprzewodowej łączności (bluetooth i ANT+)
Magnetyczny system hamulcowy z czujnikiem pozycji
Kontrola oporu poprzez uchwyt
System łatwego dostosowania wielkości kierownicy
Całkowicie kryjące osłony
Czterokierunkowa regulacja kierownicy i siodełka
Offsetowa geometria ramy wraz ze współczynnikiem Q 155 mm
Miękka kierownica PVC umożliwiająca wielorakie ułożenie rąk
Dwufunkcyjne pedały kompatybilne z butami SPD
Zintegrowany, podwójny uchwyt na bidon
Wyścielane, sportowe siodełko unisex
Ponadwymiarowe stabilizatory z wbudowanymi stopkami
Ochrona premium/osłona stabilizatora
Monitorowanie przebiegu treningu
Hamulec bezpieczeństwa dociskowy
Koło zamachowe aluminiowe, zamocowane z tyłu
Wykonany ze stali
Konstrukcja ramy off-set
Regulacja poprzez pokrętła i dźwignie
Aluminiowe sztyce, system zaciskowy
Licznik/komputer
Tablet plus mocowanie
Regulowany kąt widzenia
Dotykowy wyświetlacz HD
Połączenie z serwerem multimediów za pomocą WIFI
System operacyjny android
Gniazdo audio 3,5 mm
Zasilanie 110-220v
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Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia.
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.: (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże realizację co najmniej dwóch
zamówień w klubach fitness o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto, realizowanej nie
dawniej niż w ostatnich 24 miesiącach. Przez dwa zamówienia, zamawiający rozumie
zamówienie w ramach dwóch odrębnych umów.
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
(Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
5. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku Oferenci
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentanta w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo
w formie pisemnej należy dołączyć do oferty.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie wykażą, że nie są podmiotami
osobowo i kapitałowo powiązani z Zamawiającym.
Rozdział 6. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów
1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
4. Oferent określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia odpowiednio dla części,
podając ją w zapisie liczbowym w ofercie.
5. Kryterium oceny i opis sposobu przyznawania punktacji (dotyczy wszystkich części):
a) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji: 40%
Sposób [przyznawania punktów: w przypadku ofert z okresem gwarancji:
- do 12 miesięcy – 0 pkt.
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– w przypadku ofert z okresem gwarancji od 13 miesięcy do 23 miesięcy:
K=(okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie – 12)/(24-12)*waga kryterium*100
– w przypadku ofert z okresem gwarancji 24 miesiące lub powyżej:
b) K=waga kryterium*100Nazwa kryterium: Cena netto Waga: 60%
Sposób przyznawania punktów: Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny
najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego
kryterium,
tj.
w
sposób
następujący:
(cena w ofercie z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)∙waga kryterium ∙100
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. W przypadku podania ceny netto
przedmiotu zamówień w walucie obcej, przelicznikiem na potrzeby oceny na PLN dokonane
zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2017 roku. Za termin
zrealizowania zamówienia uznaje się datę dostarczenia oraz montażu urządzeń w klubie.
Rozdział 8. Warunki zamówienia:
a) Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej.
b) Oferta musi być podpisana przez Oferenta składającego ofertę.
c) Oferent zobowiązany jest dysponować środkami finansowymi, które pozwolą na realizację
zamówienia oraz kadrą Oferenta.
d) Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na dostawę wyposażenia fitness, której
wzór zamieszczony jest jako Załącznik nr 1.
e) Wymaga się udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt fitness.
f) Oferent zobowiązany jest do wykorzystania wszelkich informacji udostępnionych przez
zamawiającego tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty w niniejszym konkursie ofert.

Rozdział 9 Wykaz dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnieni warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które należy złożyć wraz ofertą.
1. Aktualny dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym np. odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - wydruk z właściwej
strony internetowej.
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2. Oświadczenie Wykonawcy, o wykorzystaniu informacji udostępnionych przez Zamawiającego
tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty w niniejszym konkursie ofert wg wzoru załącznika Nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (konflikt
interesów).
4. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 24 miesięcy wraz z podaniem ich wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do których dołączone
zostaną referencje wystawione przez podmioty, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
lub oświadczenie oferenta, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Oferenta nie jest w stanie uzyskać dokumentów.
5. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących Oferentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Oferenta albo Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Rozdział 10. Termin złożenia oferty oraz związania z nią:
1. Termin złożenia oferty wynosi 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ofercie i
przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem trwałej formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, załączniki i oświadczenia o których
mowa poniżej.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez właściciela lub osobę umocowaną do
podpisywania tego typu dokumentów. Jeżeli jest to osoba umocowana to należy dołączyć
pełnomocnictwo, które jednoznacznie wskazuje na uprawnienia do podpisywania ofert.
6. Wszelkie poprawki, przekreślenia, przesłonięcia korektorem itp. Powinny być parafowane przez
Oferenta.
7. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
a) Zamówienie podzielone jest na części:
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b) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do: wszystkich części.
c) Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu Oferentowi: 3
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Rozdział 12 Opis sposoby udzielania wyjaśnień:
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego, z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
Zamawiający udzieli odwiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu
składnia ofert drogą mailową na adres mailowy, który musi być podany we wniosku.

Rozdział 13. Miejsce i termin składania i informacja o otwarciu ofert.
1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie spółki pod adresem: CityFit Low-Cost
Sp. z o.o., ul. Twarda 18, Warszawa 00-105, piętro 23 lub przesłać mailowo na adres
e.jacyna@cityfit.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 r.
2. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27 luty 2017r. Oferenci zostaną powiadomieni o
wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną w terminie 7 dni. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Rozdział 14. Postanowienia stron zawarte w umowie.
1. Oferent, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. We wzorze umowy zawarte są między innymi: przedmiot zamówienia, termin i warunki
płatności za wykonanie zamówienia, kary umowne, okresy gwarancji.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie dotyczących:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego;
b) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 4 ust. 1 umowy ulegnie
zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w
przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie
ulegnie zmianie – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę;
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c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
.

Rozdział 15. Dane kontaktowe w sprawie przetargu:
1. Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego:
Ewelina Jacyna adres email: e.jacyna@cityfit.pl

Załączniki:
1. Wzór umowy
2. Wzór oświadczenia Oferenta, o wykorzystaniu informacji udostępnionych
Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty w niniejszym konkursie.
3. Informacje dotyczące ofert częściowych.

przez

Załącznik nr 1
UMOWA NR ……….
zawarta dnia ……..…….....2016r. w Warszawie
pomiędzy CityFit Low-Cost sp.z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 701-04-36-613, KRS:
0000520281, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ……..,
a:
…………………...………………………..…, zwanym/ą
reprezentowanym przez: …………………….,

dalej

w

treści

umowy

„Wykonawcą”,

a łącznie zwanych „Stronami”.
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1. Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o dokonanie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Umowa jest realizowana w ramach projektu: ………………..
3. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu ……………….
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia fitness do klubu fitness zlokalizowanego we
Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 3A o powierzchni 1909 m2.
2. Szczegółowy zakres świadczonej usługi wskazuje opis przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik
Nr
1
do
umowy
–
odpowiednio
dla
części,
pn.:
…................................................................................................................................................
§2
Termin realizacji umowy
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 06marca 2017.
§3
Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczy sprzęt objęty umową w nieprzekraczalnym terminie
określonym szczegółowo w § 2 powyżej. Sprzęt będzie zgodny ze złożoną ofertą.
§4
Wartość umowy
1.
2.

Wartość zakupionego sprzętu określonego w § 1 wynosi ………………… zł brutto.
Wykonawca ponosi własne koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty
swojego dojazdu, dostawy i zamówienia.
§5
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Termin i warunki płatności
1.

2.
3.

4.

Podstawą do wystawienia faktury odrębnie dla każdej części oferty, jeżeli dotyczy, jest protokół
odbioru potwierdzający zgodność zamówienia z wymaganiami określonymi niniejszą umową,
podpisany bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do potwierdzenia właściwego wykonania
zamówienia, którą jest: ………………
Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie dostarczonej poprawnej faktury z terminem
płatności……..
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin
uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej
wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w
sprzeczności z postanowieniami umowy.
§6

Kary umowne
1.
2.

3.

4.

W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1.
W przypadku niewykonania umowy w terminie, tj. niedotrzymania terminów określonych w §3, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu
umowy, określonej w §4 ust. 1.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę
umowną.
§7

Zmiana umowy
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień umowy w przypadku:
1)
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego;
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zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 4 ust. 1 umowy ulegnie
zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku
podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie –
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takich zmian.
Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w
okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
2)

2.
3.

§8
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości w
sposób polubowny.
W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w sposób określony ust. 2, sprawy sporne
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne,
nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Załączniki do umowy
1)

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

2)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………..

ZAMAWIAJĄCY:
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WYKONAWCA:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000520281; NIP 701-04-36-613

CityFit Low-Cost Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Warszawa, 16 stycznia2017 roku

Załącznik nr 2
Oświadczenie Oferenta, o wykorzystaniu informacji udostępnionych przez Zamawiającego tylko i
wyłącznie w celu złożenia oferty w niniejszym konkursie
Oświadczenie Oferenta:
Oświadczam, że wykorzystam informacje udostępnione mi przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w
celu
złożenia
oferty
w
niniejszym
konkursie.
*…………………………………………………………………….………………………
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) .
…………………………………………
(miejscowość, data i podpis)

Załącznik nr 3:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1

Nazwa: Urządzenia cardio, urządzenia stosowe i urządzenia z obciążeniem talerzowym.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia będą urządzenia cardio, urządzenia
stosowe i z obciążeniem talerzowym, których charakterystyka podana jest w Zapytaniu ofertowym
nr 1/2017 w Rozdziale nr 4. Przedmiot zamówienia ust. 2 a i b.
2) Oferta musi uwzględniać następujące elementy:
a) Bieżnia o napędzie elektrycznym - 22 sztuki
b) Trenażer wielofunkcyjny łączący funkcje steppera, trenażera eliptycznego i bieżni – 9 sztuk
c) Trenażer wielopłaszczyznowy (ruch kończyn dolnych podobny do jazdy na nartach
biegowych krokiem łyżwowym oraz liniowy ruch kończyn górnych) – 4 sztuki
d) Cykloergometr (rower) horyzontalny – 6 sztuk
e) Cykloergometr (rower) pionowy – 6 sztuk
f) Trenażer eliptyczny – 4 sztuki
g) Stepper – 2 sztuki
h) Symulator schodów – 2 sztuki

CityFit Low-Cost Sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
+48 22 584 5700 | office@cityfit.pl | www.cityfit.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000520281; NIP 701-04-36-613

CityFit Low-Cost Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Warszawa, 16 stycznia2017 roku

i) Urządzenie biegowe do treningu atletycznego – 2 sztuki
j) Maszyna na mięśnie piersiowe - wyciskanie pod kątem do góry siedząc – 1 sztuka
k) Maszyna na mięśnie klatki piersiowej - wyciskanie ciężaru w pozycji siedzącej w poziomie
– 1 sztuka
l) Maszyna na mięśnie naramienne i obręczy barkowej - wyciskanie nad głowę siedząc – 1
sztuka
m) Maszyna na mięśnie trójgłowe ramienia - wyciskanie ciężaru w dół w pozycji siedzącej – 1
sztuka
n) Maszyna na mięśnie grzbietu - ściąganie ciężaru znad głowy w dół w pozycji siedzącej – 1
sztuka
o) Maszyna na mięśnie najszersze grzbietu - przyciąganie ciężaru do klatki piersiowej w
pozycji siedzącej, pod kątem w stosunku do płaszczyzny podłoża – 1 sztuka
p) Maszyna na mięśnie pośladkowe - wypychanie ciężaru nogą w pozycji stojącej z odciążenie
– 1 sztuka
q) Maszyna na mięśnie czworogłowe, dwugłowe ud oraz mięśnie pośladkowe - wyciskanie
ciężaru nogami do góry pod kątem w pozycji półleżącej – 1 sztuka
r) Maszyna na mięśnie naramienne i obręczy barkowej - wyciskanie nad głowę w pozycji
siedzącej – 1 sztuka
s) Maszyna na mięśnie naramienne - przenoszenie obciążenia na przedramionach do
wysokości barków w pozycji siedzącej – 1 sztuka
t) Maszyna na mięśnie górnej części pleców - ściąganie ciężaru do tyłu po łuku w pozycji
siedzącej – 1 sztuka
u) Maszyna na mięśnie środkowej i dolnej części grzbietu - przyciąganie ciężaru – 1 sztuka
v) Maszyna na mięśnie piersiowe - wyciskanie w poziomie w pozycji siedzącej – 1 sztuka
w) Maszyna na mięśnie piersiowe w pozycji siedzącej - tzw. "Motylek" – 1 sztuka
x) Maszyna na mięśnie grzbietu i obręczy barkowej - ściąganie ciężaru w dół do barków w
pozycji siedzącej (z oparciem dla klatki piersiowej) – 1 sztuka
y) Maszyna na mięśnie grzbietu i obręczy barkowej - ściąganie ciężaru w dół do barków w
pozycji siedzącej (z oparciem dla pleców) – 1 sztuka
z) Maszyna na mięśnie najszersze grzbietu - ściąganie drążka w dół w pozycji siedzącej – 1
sztuka
aa) Maszyna na mięśnie pleców - przyciąganie ciężaru do tułowia w pozycji siedzącej
("wiosłowanie" siedząc) – 1 sztuka
bb) Maszyna na mięśnie dwugłowe ramienia w pozycji siedzącej – 1 sztuka
cc) Maszyna na mięśnie trójgłowe ramienia w pozycji siedzącej – 1 sztuka
dd) Maszyna na mięśnie proste brzucha w pozycji siedzącej – 1 sztuka
ee) Maszyna na mięśnie skośne brzucha w pozycji siedzącej – 1 sztuka
ff) Maszyna na mięśnie prostowniki tułowia w pozycji siedzącej – 1 sztuka
gg) Maszyna na mięśnie czworogłowe, dwugłowe ud oraz mięśnie pośladkowe; suwnica wyciskanie ciężaru nogami w poziomie w pozycji półleżącej – 1 sztuka
hh) Maszyna na mięśnie czworogłowe ud w pozycji siedzącej – 1 sztuka
ii) Maszyna na mięśnie dwugłowe ud w pozycji siedzącej – 1 sztuka
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jj) Maszyna na mięśnie przywodziciele ud w pozycji siedzącej – 1 sztuka
kk) Maszyna na mięśnie odwodziciele ud w pozycji siedzącej – 1 sztuka
ll) Maszyna do podciągania w pozycji klęczącej oraz do pompek na poręczach – 1 sztuka
mm) Wielofunkcyjna dwustosowa maszyna wyciągowa – 1 sztuka
nn) Wielofunkcyjna dwustosowa maszyna wyciągowa (tzw. "brama") – 1 sztuka
oo) Wielofunkcyjna ośmiostanowiskowa maszyna wyciągowa – 1 sztuka
pp) Wyciągowe urządzenie wielofunkcyjne do treningu funkcjonalnego – 1 sztuka
qq) Maszyna Smith'a – 2 sztuki
rr) Maszyna Sqat – 2 sztuki
ss) Wielofunkcyjne stanowisko treningowe do podciągania, szwedzkich pompek, ćwiczenia
mięśni brzucha – 2 sztuki
tt) Wielofunkcyjna, regulowana ławka wolnostojąca – 2 sztuka
uu) Ławka do bicepsów – 1 sztuka
vv) Wolnostojąca ławka płaska – 3sztuki
ww) Ławka olimpijska płaska z szerokim rozstawem stojaków do wyciskania sztangi leżąc w
pozycji horyzontalnej – 2 sztuki
xx) Ławka olimpijska z szerokim rozstawem stojaków do wyciskania sztangi leżąc pod kątem
dodatnim – 2 sztuki
yy) Ławka olimpijska z szerokim rozstawem stojaków do wyciskania sztangi leżąc pod kątem
ujemnym – 2 sztuki
zz) Ławka olimpijska pionowa z szerokim rozstawem stojaków do wyciskania sztangi siedząc
– 1 sztuka
aaa) Ławka do mięśni brzucha – 2 sztuki
bbb) Ławka do mięśni brzucha ze wspomaganiem – 1 sztuka
ccc) Ławka do mięśni grzbietu - ławka rzymska – 2 sztuk
ddd) Ławka kątowa wolnostojąca – 9 sztuk
eee) Dodatkowe uchwyty na talerze do ławek olimpijskich – 7 sztuk
fff) Stojak na 10 par sztangielki – 5 sztuk
ggg) Sztangielki Uretanowe od 4 kg – 52 kg
hhh) Talerze Uretanowe – 1,25 kg – 20 kg
iii) Stojak na 6 par sztangielek Uretanowych – 2 sztuki

3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06 marca 2017
5) Kryteria oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu
oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej
wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego
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miejsca po przecinku. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach
poszczególnych kryteriów.
Kryterium oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji: 40%
Sposób [przyznawania punktów: w przypadku ofert z okresem gwarancji do 12 miesięcy – 0 pkt.
– w przypadku ofert z okresem gwarancji od 13 miesięcy do 23 miesięcy:
K=(okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie – 12)/(24-12)*waga kryterium*100
– w przypadku ofert z okresem gwarancji 24 miesiące lub powyżej:
K=waga kryterium*100Nazwa kryterium: Cena netto Waga: 60%
Sposób przyznawania punktów: Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny
najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego
kryterium, tj. w sposób następujący:
(cena w ofercie z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)∙waga kryterium ∙100
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. W przypadku podania ceny netto
przedmiotu zamówień w walucie obcej, przelicznikiem na potrzeby oceny na PLN dokonane
zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Część nr: 2

Nazwa: urządzenie do mierzenia sprawności fizycznej organizmu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia będzie urządzenie służące do
pomiaru sprawności organizmu, którego charakterystyka podana jest w Zapytaniu ofertowym nr
1/2017 w Rozdziale nr 4. Przedmiot zamówienia ust. 2 c.
a) Urządzenie do pomiaru diagnostyki sprawności fizycznej – 1 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06 marca 2017
4) Kryteria oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu
oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest
określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona
będzie do drugiego miejsca po przecinku. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych
w ramach poszczególnych kryteriów.
Kryterium oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji: 40%
Sposób [przyznawania punktów: w przypadku ofert z okresem gwarancji do 12 miesięcy – 0 pkt.
– w przypadku ofert z okresem gwarancji od 13 miesięcy do 23 miesięcy:
K=(okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie – 12)/(24-12)*waga kryterium*100
– w przypadku ofert z okresem gwarancji 24 miesiące lub powyżej:
K=waga kryterium*100Nazwa kryterium: Cena netto Waga: 60%
Sposób przyznawania punktów: Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny
najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego
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kryterium, tj. w sposób następujący:
(cena w ofercie z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)∙waga kryterium ∙100
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. W przypadku podania ceny netto
przedmiotu zamówień w walucie obcej, przelicznikiem na potrzeby oceny na PLN dokonane
zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Część nr: 3
1)

Nazwa: Rowery do treningu kolarskiego wraz z konsolą

Krótki opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia będzie urządzenie służące do
pomiaru sprawności organizmu, którego charakterystyka podana jest w Zapytaniu ofertowym nr
1/2017 w Rozdziale nr 4. Przedmiot zamówienia ust. 2 d.

a) Rowery do treningu kolarskiego – 2 sztuki
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06 marca 2017
4) Kryteria oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu
oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest
określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona
będzie do drugiego miejsca po przecinku. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych
w ramach poszczególnych kryteriów.
Kryterium oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji: 40%
Sposób [przyznawania punktów: w przypadku ofert z okresem gwarancji do 12 miesięcy – 0 pkt.
– w przypadku ofert z okresem gwarancji od 13 miesięcy do 23 miesięcy:
K=(okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie – 12)/(24-12)*waga kryterium*100
– w przypadku ofert z okresem gwarancji 24 miesiące lub powyżej:
K=waga kryterium*100Nazwa kryterium: Cena netto Waga: 60%
Sposób przyznawania punktów: Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny
najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego
kryterium, tj. w sposób następujący:
(cena w ofercie z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)∙waga kryterium ∙100
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. W przypadku podania ceny netto
przedmiotu zamówień w walucie obcej, przelicznikiem na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie
według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
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