Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo
zamówień publicznych.
„Usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR oraz NCBR+"
8/19/US
(znak sprawy )
I. Informacje wstępne
1. Zamawiający
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
e-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
adres strony internetowej: www.ncbr.gov.pl
godziny pracy: 08:15 – 16:15
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oraz
NCBR+ Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
KRS: 0000726754
e-mail: biuro@ncbrplus.gov.pl
adres strony internetowej: www.ncbr.gov.pl

2. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie
z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986, dalej „ustawa Pzp"). Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób
przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został przeprowadzony dialog
techniczny na podstawie art. 31a ustawy Pzp.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy
2014/24/UE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 ustawy Pzp.
Zamówienie obejmuje usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR i NCBR+ poprzez dostęp
do cyfrowej platformy Świadczeń pozapłacowych uwzględniającej świadczenia w kategorii: (I) sport i
rekreacja oraz (II) kultura i rozrywka, podróże, inne.
Przedmiot zamówienia określają następujące dokumenty:
 Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia;
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Kod pola został zmieniony



Istotne postanowienia Umowy (dalej: „IPU”) zawierający szczegółowy zakres praw
i obowiązków związanych z realizacją zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego
Ogłoszenia;

2. Termin wykonywania zamówienia
Od 01.05.2019 do 31.03.2020 roku. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje
zastosowanie prawa opcji. Przy skorzystaniu z prawa opcji termin realizacji zamówienia może ulec
przedłużeniu do 31.03.2021.
W przypadku przedłużenia się procedury wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawrze umowę
na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem prawa opcji, które przewiduje przedłużenie
umowy o kolejne 12 miesięcy.
3. Wspólny Słownik Zamówień (Kod i nazwa CPV)
92000000-1

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz budżetu państwa w ramach projektów Funduszy
Europejskich na lata 2014-2020.

III. Oferty częściowe, wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
IV.
Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnianie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki
udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek dotyczący doświadczenia:
1. Dotyczy usług kafeteryjnych:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub zgodnie
z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, będzie dysponował:
200 Partnerami w województwie mazowieckim.
Zamawiający pod pojęciem Partnera rozumie jedną umowę z jednym podmiotem.
2. Dotyczy abonamentu sportowego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub zgodnie
z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, będzie dysponował :
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200 Obiektami w skali całego kraju, w tym 150 Obiektami w Warszawie. Różnorodne Usługi sportoworekreacyjne oferowane w jednym Obiekcie pod tym samym adresem przez ten sam podmiot będą
traktowane jako jeden Obiekt.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wykaz Partnerów oraz Obiektów .

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony formularz, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
Wykonawcy winni w ww. formularzu wskazać informacje, które w sposób jednoznaczny wskazywały
będą na spełnienie ww. warunków.
Niespełnienie warunków wymienionych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.

V. Zasady dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia
Spełnienie warunków opisanych w części IV Ogłoszenia należy potwierdzić poprzez złożenie
oświadczenia będącego częścią Formularza ofertowego. Warunki udziału w postępowaniu będą
oceniane w oparciu o kryterium spełnia /nie spełnia.
VI. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz Partnerów oraz Obiektów, o którym
mowa w pkt IV, zgodnie z załącznikiem numer 3.
VII.
Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców
1. Formularz oferty należy złożyć w oryginale.
2. Dokumenty (wykaz Partnerów oraz Obiektów ) należy złożyć w oryginale lub w kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
3. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej. Poświadczenie to
dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem).
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia
oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć
oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie
z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność
z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże

pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać
uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
VIII. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie takiego podmiotu, jak za własne działania lub
zaniechania.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy/-om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są
znane). Informację należy podać w formularzu Oferty – załącznik nr 2 do ogłoszenia.
IX.
Opis sposobu obliczania ceny Oferty
1.
Podstawą do ustalenia ceny Oferty jest Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz obowiązki
określone w Projekcie Umowy (IPU).
2.
Cena podana w Ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w Formularzu Oferty (FO), którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
3.
Dane o prognozowanej liczbie użytkowników stanowią element niezbędny służący wyborowi
najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do liczby
użytkowników w dokładnie podanych ilościach.
4.
Wszystkie wartości określone w Formularzu Oferty muszą być wyrażone z dokładnością do
setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.
5.
Wykonawca określi wszystkie ceny w złotych polskich.
X.

Kryteria oceny Ofert oraz ich znaczenie
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu
i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następujące kryteria wyboru:

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz maksymalna liczba
punktów w ramach każdego z nich:
 Cena za miesięczne utrzymanie kont pracowniczych (U) – 1 %


Jednorazowa cena za wdrożenie systemu (W) – 1%



Cena miesięcznego abonamentu dla pracownika (P) - 59%



Cena miesięcznego abonamentu dla osoby towarzyszącej (T) – 17%



Cena miesięcznego abonamentu dla dziecka pracownika (D) – 17%



Liczba dodatkowych Obiektów w Warszawie (O) - 5%

2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert przyjmując zasadę,
że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po
przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, stosując poniższy wzór:

Punkty ogółem = Punkty za cenę miesięcznego utrzymania kont pracowniczych (U) +
Punkty za jednorazową cenę wdrożenie systemu (W) + Punkty za cenę miesięcznego

abonamentu dla pracownika (P) + Punkty za cenę miesięcznego abonamentu dla osoby
towarzyszącej (T) + Punkty za cenę miesięcznego abonamentu dla dziecka (D) +
Punkty za liczbę dodatkowych Obiektów w Warszawie (O)
2.1. Punkty za kryterium cena za miesięczne utrzymanie kont pracowniczych (U) zostaną
wyliczone w następujący sposób. Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie
poniższy wzór arytmetyczny:
(Punkty za cenę zarządzanie platformą) 𝑼 =

𝑼𝒏
𝑼𝒐

×𝟏

gdzie: Un – najniższa cena brutto za miesięczne utrzymanie kont pracowniczych
spośród wszystkich ofert ocenianych
Uo – cena brutto za miesięczne utrzymanie kont pracowniczych oferty badanej
Kwota za miesięczne utrzymanie kont pracowniczych nie może przekroczyć 700 zł brutto,
z zastrzeżeniem zapisu w części XXVI. pkt 1. Ogłoszenia.
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Punkty w kryterium cena za miesięczne utrzymanie kont pracowniczych zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku. Za niniejsze kryterium Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 1 punkt.
W przypadku, gdy Uo = 0 to oferta badana uzyska w tym kryterium maksymalną liczbę
punktów.
2.2. Punkty za kryterium jednorazowa cena za wdrożenie systemu zostaną wyliczone w
następujący sposób. Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie poniższy
wzór arytmetyczny:
Jednorazowa cena za wdrożenie systemu (W)
𝑾=

𝑾𝒏
×𝟏
𝑾𝒐

gdzie: Wn – najniższa cena brutto za wdrożenie systemu
Wo – cena brutto wdrożenie systemu oferty badanej
Kwota za wdrożenie systemu nie może przekroczyć 8.000 zł brutto, z zastrzeżeniem zapisu
w części XXVI. pkt 1. Ogłoszenia.
W przypadku, gdy Wn ma wartość 0, wszystkie złożone oferty otrzymują maksymalną liczbę
punktów w tym kryterium , tj. 1 pkt
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2.3. Punkty za kryterium cena miesięcznego abonamentu dla pracownika zostaną wyliczone
w następujący sposób. Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie poniższy
wzór arytmetyczny:
(Punkty za cenę abonamentu) 𝑷 =

𝑷𝒏
𝑷𝒐

× 𝟓9

gdzie: Pn – najniższa cena brutto za miesięczny abonament dla pracownika spośród
wszystkich ofert ocenianych
Po – cena brutto za miesięczny abonament dla pracownika oferty badanej
Kwota za miesięczny abonament dla pracownika nie może przekroczyć 90 zł brutto, z
zastrzeżeniem zapisu w części XXVI. pkt 1. Ogłoszenia.
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Punkty w kryterium cena miesięcznego abonamentu dla pracownika zostaną zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku. Za niniejsze kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie
59 punktów.
2.4. Punkty za kryterium cena miesięcznego abonamentu dla osoby towarzyszącej zostaną
wyliczone w następujący sposób. Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie
poniższy wzór arytmetyczny:
(Punkty za cenę abonamentu) 𝑻 =

𝑻𝒏
𝑻𝒐

× 𝟏7

gdzie: Tn – najniższa cena brutto za miesięczny abonament dla osoby towarzyszącej
spośród wszystkich ofert ocenianych
To – cena brutto za miesięczny abonament dla osoby towarzyszącej oferty
badanej
Kwota za miesięczny abonament dla osoby towarzyszącej nie może przekroczyć

130 zł brutto, z zastrzeżeniem zapisu w części XXVI. pkt 1. Ogłoszenia.
Punkty w kryterium cena miesięcznego abonamentu dla osoby towarzyszącej zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za niniejsze kryterium Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 17 punktów.

2.5. Punkty za kryterium cena miesięcznego abonamentu dla dziecka pracownika zostaną
wyliczone w następujący sposób. Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie
poniższy wzór arytmetyczny:
(Punkty za cenę abonamentu) 𝑫 =

𝑫𝒏
𝑫𝒐

× 𝟏𝟕
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gdzie: Dn – najniższa cena brutto za miesięczny abonament dla dziecka pracownika
spośród wszystkich ofert ocenianych
Do – cena brutto za miesięczny abonament dla dziecka pracownika oferty
badanej
Kwota za miesięczny abonament dla dziecka pracownika nie może przekroczyć

60 zł brutto, z zastrzeżeniem zapisu w części XXVI. pkt 1. Ogłoszenia.
Punkty w kryterium cena miesięcznego abonamentu dla dziecka pracownika zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za niniejsze kryterium Wykonawca może
otrzymać maksymalnie 17 punktów.
2.6. Punkty za kryterium liczba dodatkowych Obiektów w Warszawie zostaną wyliczone
w oparciu o liczbę dodatkowych Obiektów w Warszawie, ponad wymagane w pkt IV. 2.
ogłoszenia, wskazanych przez Wykonawcę na załączniku nr 3 do ogłoszenia. Przy obliczaniu
punktów za kryterium zastosowany będzie poniższy wzór arytmetyczny:

(Punkty za ilość dodatkowych Obiektów w Warszawie) 𝑶 =

𝑶𝒐
𝑶𝒏

×𝟓

gdzie: On – najwyższa liczba Obiektów dodatkowych w Warszawie spośród wszystkich ofert ocenianych
(w przypadku gdy On = 0, wszystkie oferty otrzymają 0 pkt w tym kryterium)
Oo – liczba dodatkowych Obiektów w Warszawie w ofercie badanej
Punkty w kryterium liczba dodatkowych Obiektów w Warszawie zostaną zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku. Za niniejsze kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5
punktów.
XI. Termin związania Ofertą
1. Termin związania Ofertą wynosi sześćdziesiąt (60) dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania Ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
Ofertą.
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia Oferty wraz z załącznikami.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje e-mailem, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej:
przetargi@ncbr.gov.pl
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XIII. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.
1. Wykonawca może na piśmie w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
2. Pytania należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl.
W temacie maila należy podać tytuł przetargu.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
niniejszego Ogłoszenia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana Ogłoszenia stanie się
jego częścią. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego.
XIV. Oferta
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
2. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.
3. Ofertę stanowi:
3.1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
3.2. Wypełnione zestawienie Obiektów lub Partnerów – którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
Ogłoszenia;
3.3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
5. Oferta oraz załączniki, dla których Zamawiający określił wzory w formie Formularzy, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na Ofertę powinien być czytelny.
7. Każda poprawka w treści Oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie
uwzględnione.
8. Strony Oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt. 9. W treści Oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie
zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron Oferty.

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym (1) egzemplarzu.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania.
XV.
Zasady poprawiania omyłek w ofercie
Zamawiający poprawi w ofercie:
1. Oczywiste omyłki pisarskie,
2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.
XVI. Zmiany, wycofanie Oferty
Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert ma prawo:
1. Wycofać Ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „Wycofanie”.
2. Zmienić Ofertę poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana Oferta, z napisem na kopercie „Zmiana”.

XVII. Zalecenia dotyczące opakowania i oznakowania Ofert
1. Oferty należy składać w jednym (1) egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu.
2. Koperta lub opakowanie powinno być zaadresowane na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
(II piętro Kancelaria, pokój 204)
oraz powinna być opisana następująco:
Oferta w postępowaniu na „Usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR oraz NCBR+”
(znak sprawy: 8/19/US)
Nie otwierać przed dniem: 27 marca 2019 r. , godz. 12:30 .
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Konsekwencje złożenia Oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
XVIII. Termin i miejsce składania Ofert
1. Oferty należy składać na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
(II piętro Kancelaria, pokój 204).
2. Termin składania Ofert upływa w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 12:00.
3. Oferty nadesłane pocztą będą włączone do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez
pocztę w terminie określonym w pkt. 2.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
XIX. Otwarcie Ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 27 marca 2019 r.
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o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 527 piętro V.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
XX.
Warunki Umowy o wykonanie zamówienia
1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym
w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą,
zamieszczone są w Projekcie Umowy załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
2. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Projekcie.
XXI. Informacja o formalnościach po wyborze Oferty
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
XXII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
3. Jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

XXIII. Odrzucenie oferty
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania
omyłek;
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
4. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
5. Zawiera rażąco niską cenę lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6. Jeżeli cena oferty Wykonawcy wzbudzi podejrzenia Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP.
XXV. Obowiązek informacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju można
uzyskać pod adresem inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 8/19/US na „Usługi kafeteryjne dla
pracowników NCBR oraz NCBR+” w trybie zamówienia na usługi społeczne;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

XXVI. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający informuje, że przekroczenie w ofercie wykonawcy jednej z maksymalnych
kwot daje możliwość Zamawiającemu na odrzucenie oferty lub/i nie podpisanie umowy z
wybranym wykonawcą i unieważnienie postępowania. Limity dotyczą cen po negocjacjach.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Oferty i udziałem w postępowaniu ponosi
Wykonawca.
3. Wszystkie załączniki do niniejszego Ogłoszenia stanowią jego integralną część.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
- negocjacji warunków Zamówienia.
- rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
5. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić treść zapytania ofertowego oraz załączników.
6. Oferta powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr)
7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy
8. Oferta powinna obejmować pełny zakres prac określonych w ogłoszeniu oraz uwzględniać wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym np. pomoce dydaktyczne, szkolenia,
dojazd do siedziby Zamawiającego).
9. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
10. Za ustalenie świadczeń oraz sposobu przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
odpowiada wyłącznie Wykonawca.
11. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, skutki błędów
w ofercie ponosić będzie Wykonawca. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się
z przedmiotem ogłoszenia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz
skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
12. Złożenie ogłoszenia, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci
zawarcia umowy).
13. Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
14. W ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert Zamawiający upubliczni ceny przedstawione przez
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a następnie:
a) dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, albo
b) zaprosi wszystkich wykonawców przed wyborem najkorzystniejszej oferty do negocjacji treści
oferty. Wykonawca będzie mógł przystąpić do negocjacji, ale nie będzie musiał. Nie
przystąpienie do negocjacji nie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Zamawiający z każdym wykonawcą, z którym prowadzone będą negocjacje podpisze protokół z
negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, którzy wyrażą taką
chęć, Zamawiający opublikuje protokół z negocjacji i przedstawi nowe ceny wykonawców.
Do drugiego etapu zostanie wybranych dwóch wykonawców z najkorzystniejszymi ofertami
celem odbycia dalszych negocjacji i w konsekwencji wyboru oferty najkorzystniejszej po drugim
etapie negocjacji, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę już po
pierwszym etapie (wówczas nie będzie miała miejsca druga runda negocjacji),
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo, że po wyborze najkorzystniejszej oferty może w

celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie

negocjować z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
ostateczne warunki umowy, o ile nie skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty
lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu ani nie
prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców
15. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
16. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego ogłoszenia
o zamówieniu. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny pod względem spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, a co za tym idzie do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz
złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny
ofert.
19. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
20. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym Ogłoszeniu i uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny
ofert.
21. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszym Ogłoszeniu, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszego Ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
22. Umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za
nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
23. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym Ogłoszeniu.
24. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XXVII. Załączniki do Ogłoszenia
1.
2.
3.
4.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1.
Formularz Oferty (wzór) stanowi załącznik nr 2.
Wykaz Partnerów oraz Obiektów stanowi załącznik nr 3
Projekt Umowy (IPU) stanowi załącznik nr 4.

________________________________
Zatwierdzam

Michał Marcinkowski
Dyrektor Działu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Warszawa, dnia 15.03.2019 r.

Załącznik Nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: usługi kafeteryjne dla Pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(dalej: „NCBR”) oraz NCBR+ Sp. z o.o. (dalej: „NCBR+”) poprzez dostęp do cyfrowej platformy
Świadczeń pozapłacowych uwzględniającej świadczenia w kategorii: (I) sport i rekreacja oraz (II)
kultura i rozrywka, podróże, inne – zgodnie z poniższym opisem.

Definicje:
1. Abonament – zestaw wyselekcjonowanych przez Wykonawcę Usług sportowo-rekreacyjnych
dostępnych dla Użytkowników, świadczonych na ich rzecz na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w okresie obowiązywania umowy zawartej w celu realizacji niniejszego zamówienia.
Abonament uprawnia do korzystania przez Użytkowników z Usług sportowo-rekreacyjnych.
2. Lista – imienna lista Użytkowników objętych Abonamentem.
3. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego lub dla Zamawiającego przez
podmioty trzecie (np. usługa outsourcingu), bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj
wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz podstawę nawiązania stosunku pracy, a także osoba
pozostająca z Zamawiającym w stosunku cywilnoprawnym trwającym nieprzerwanie minimum 3
miesiące.
4. Osoba towarzysząca – osoba fizyczna zgłoszona przez Pracownika korzystającego
z Abonamentu wymieniona na Liście, uprawniona do korzystania z Abonamentu. Pracownik
korzystający z Abonamentu może zgłosić dwie Osoby towarzyszące, które nie muszą być
członkami rodziny.
5. Dziecko – osoba fizyczna w wieku do 15 lat, której opiekunem prawnym jest Pracownik, zgłoszona
przez Pracownika, wymieniona na Liście, uprawniona do korzystania z Usług sportoworekreacyjnych objętych Abonamentem. Pracownik może zgłosić maksymalnie 3 dzieci. W
przypadku rodziny wielodzietnej, Pracownik może zgłosić większą liczbę dzieci, jednak po
uzyskaniu uprzedniej zgody Wykonawcy. Dziecko, które w trakcie uczestnictwa w Programie
ukończyło piętnasty rok życia, może zostać zgłoszone wyłącznie jako Osoba towarzysząca.
6. Użytkownicy – Pracownicy, Osoby towarzyszące lub Dzieci, uprawnieni do korzystania z Usług.
7. Partner – podmiot świadczący Usługi na rzecz Wykonawcy.
8. Autoryzacja – każda forma weryfikacji Użytkownika uprawniająca do korzystania z Usług.
9. Okres Rozliczeniowy – pełny miesiąc kalendarzowy świadczenia na rzecz Zamawiającego Usług.
10. Zamawiający – NCBR oraz NCBR +.
11. Wykonawca – podmiot zapewniający, dostęp do Usług Użytkownikom przez okres
obowiązywania umowy, zawartej w celu realizacji niniejszego zamówienia.

12. Świadczenia pozapłacowe – dodatkowy benefit dofinansowany przez Zamawiającego ze środków
pochodzących z wspólnego funduszu świadczeń socjalnych.
13. Usługi – łącznie Usługi kafeteryjne i Usługi sportowo-rekreacyjne.
14. Usługa kafeteryjna – dostęp do cyfrowej platformy Świadczeń pozapłacowych w zakresie kultury,
rozrywki i turystyki oraz inne.
15. Usługa sportowo – rekreacyjna – usługa sportowo – rekreacyjna dostępna w Obiektach.
16. Obiekt – obiekt sportowo-rekreacyjny, który świadczy minimum jedną Usługę sportoworekreacyjną w danym punkcie adresowym. Różnorodne Usługi sportowo-rekreacyjne oferowane w
jednym Obiekcie pod tym samym adresem przez ten sam podmiot będą traktowane jako jeden
Obiekt. Obiekty tzw. wellness i SPA traktowane są jako Obiekty sportowo-rekreacyjne jeżeli dany
Obiekt świadczy przynajmniej jedną Usługę sportowo-rekreacyjną.

I.

Sport i rekreacja

1. Przedmiotem zamówienia są Usługi dla Użytkowników.
2. W ramach Abonamentu Użytkownicy będą korzystać z różnorodnych Usług sportoworekreacyjnych w Obiektach na terenie całego kraju, a w szczególności w województwie
mazowieckim (poza Warszawą minimum 50 Obiektów), w Warszawie (minimum 150 Obiektów).
3. W każdym z obszarów wskazanych w pkt 2 powyżej Wykonawca zapewni Użytkownikom dostęp
do Obiektów Partnerów oraz umożliwi korzystanie z różnorodnych, dowolnie wybranych przez
Użytkowników

Usług

sportowo-rekreacyjnych,

np.:

baseny,

ścianki

wspinaczkowe,

squash/ricochet, korty tenisowe, sauny, siłownie, fitness, sztuki walki, joga, itp.
W każdym z obszarów wskazanych w pkt 2 powyżej Użytkownicy będą mogli korzystać co
najmniej następujących Usług sportowo-rekreacyjnych:
1) basen – bez dodatkowych dopłat,
2) siłownia – bez dodatkowych dopłat,
3) fitness – bez dodatkowych dopłat,
4) joga – bez dodatkowych dopłat,
5) wspinaczka,
W każdym z obszarów wskazanych w pkt 2 powyżej Dzieci Pracowników będą mogły korzystać co
najmniej z następujących Usług sportowo-rekreacyjnych:
6) basen  bez dodatkowych dopłat,
7) taniec  bez dodatkowych dopłat.
4. Poza Usługami sportowo-rekreacyjnymi wymienionymi w pkt 3 ppkt 1-4 oraz 6-7 powyżej
Zamawiający dopuszcza udostępnienie Użytkownikom (w tym Dzieciom) także innych Usług
sportowo-rekreacyjnych bez konieczności wnoszenia dopłat. Zamawiający dopuszcza możliwość

Usunięte: 5

wystąpienia dopłaty do takich Usług sportowo-rekreacyjnych, jak np. squash/ricochet, tenis, kręgle,
narty, badminton.
5. W ramach Abonamentu Użytkownicy będą korzystać z różnorodnych Usług sportoworekreacyjnych 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia danego Obiektu. Zamawiający dopuszcza
możliwość ograniczenia czasu korzystania z pojedynczej Usługi sportowo-rekreacyjnej w danym
dniu zgodnie z regulaminem danego Obiektu oraz specyfiką danej Usługi sportowo-rekreacyjnej.
6. Użytkownicy nie mogą być zobligowani do deklaracji korzystania z określonego Obiektu
świadczącego Usługi sportowe-rekreacyjne.
7. Wykonawca w ramach Abonamentu umożliwi niezwłocznie korzystanie z nowo dostępnych Usług
sportowych-rekreacyjnych, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże
współpracę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Aktualny zakres Usług sportoworekreacyjnych będzie dostępny na stronie internetowej Wykonawcy lub na cyfrowej platformie
uruchomionej dla Użytkowników Zamawiającego..
8. Zamawiający dopuszcza każdą formę identyfikacji Użytkownika w Obiektach. W przypadku
konieczności

posługiwania

się

przez

Użytkownika

identyfikatorem

np. w postaci karty, Wykonawca powinien zapewnić, że Zamawiający nie będzie ponosił kosztów
związanych z wyrobieniem i przesłaniem karty. Wykonawca najpóźniej na 5 dni kalendarzowych
przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego dostarczy Zamawiającemu określoną liczbę kart
(w przypadku pierwszego Okresu Rozliczeniowego dla wszystkich Użytkowników, w przypadku
kolejnych tylko dla nowych) uprawniających do korzystania przez Użytkowników z Usług
sportowo-rekreacyjnych objętych Abonamentem. Liczba kart ustalona zostanie na podstawie Listy
Użytkowników sporządzonej przez Zamawiającego. W przypadku zaginięcia karty, bądź
nieumyślnego utracenia karty przez Użytkownika, na pisemne zgłoszenie ze strony
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni kalendarzowych przygotować
bezpłatnie duplikat karty i dostarczyć Zamawiającemu.
9. Użytkownik może przystąpić do Abonamentu na kolejny miesiąc, przez cyfrową platformę
Świadczeń pozapłacowych, do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego kolejny Okres
Rozliczeniowy.
10. Zamawiający informuje, że dopuszcza przekazanie dodatkowych danych Użytkowników do
Wykonawcy, jeśli zakres i sposób przetwarzania tych danych jest zgodny z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych.
11. Najkrótszy okres korzystania z Abonamentu przez Użytkownika wynosi 1 pełny miesiąc
kalendarzowy.
12. Ceny brutto abonamentów miesięcznych zaoferowanych w ofercie Wykonawcy dla pracownika,
partnera pracownika lub członków rodziny pracownika oraz dziecka pracownika nie ulegną
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

II.

Kultura i rozrywka, podróże, inne

1. Administracja Świadczeń pozapłacowych poprzez jeden system kafeteryjny bez podpisywania
umów z zewnętrznymi dostawcami, co najmniej w następujących obszarach:
a) kultura i rozrywka,
b) podróże (wypoczynek i turystyka),
c) inne – płatne środkami własnymi pracownika.
2. Poprzez dostęp do obiektów i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (jak np.: projekcje filmowe,
spektakle teatralne, operowe, operetkowe, muzea, koncerty, wystawy), o których mowa w pkt. 1 lit. a)
powyżej rozumie się dostęp do minimum 200 Obiektów kulturalno-rozrywkowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.
3. Poprzez dostęp do podróży (wypoczynek i turystyka) o której mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej rozumie
się w szczególności dostęp do wakacyjnych pobytów wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, ośrodków
wypoczynkowych, obiektów agroturystycznych, kolonii dla dzieci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Poprzez dostęp do innych Świadczeń pozapłacowych o których mowa w pkt. 1 lit. c) rozumie się w
szczególności: kupony rabatowe, zabiegi zdrowotne (jak np. masaże), usługi kosmetyczne,
elektroniczne kody wartościowe do sklepów internetowych oraz stacjonarnych.

III.

Dodatkowe informacje
1. Liczba obsługiwanych osób:
a) Stan na dzień ogłoszenia to NCBR- 450 osób i NCBR+ 110 osób oraz 50 umów
cywilno-prawnych.
b) Zamawiający przewiduje łącznie w trakcie trwania umowy wzrost do

ok. 700

pracowników.
Faktyczna liczba osób będzie wynikać z bieżącego zatrudnienia Pracowników u
Zamawiającego.
2. Poziom dofinansowania z ZFŚS na jednego Pracownika w kwocie 25 zł . Środki będą
przyznawane Pracownikom kwartalnie z góry.
3. Zamawiający nie zobowiązuje się do wykorzystywania określonego limitu świadczeń przez
pracowników oraz nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.
4. Środki niewykorzystane przez Pracownika do 31 grudnia roku kalendarzowego zostają
wyzerowane.

5. System umożliwi obsługę i finansowanie świadczeń z następujących źródeł:
- środki własne pracownika (w tym płatność kartą, e-przelewem),
- środki ZFŚS,
- współfinansowanie zakupu świadczeń przez Zamawiającego (ZFŚS) oraz pracownika –
płatność kartą lub e-przelewem.
6. Raportowanie na bieżąco (w zakresie wydatkowania kwoty przeznaczonej dla danego
pracownika z ZFŚS), dostępne dla pracowników Działu HR w NCBR+ sp. z o.o.:
a) potrącenia z wynagrodzenia,
b) monitorowanie kwoty wolnej od podatku w ZFŚS.
7. Okres rozliczeniowy między Wykonawcą a Zamawiającym to 1 miesiąc. Wykonawca
przygotuje rozliczenie dotyczące faktycznie poniesionych kosztów tj. wykorzystanych
środków z ZFŚS przez Użytkowników.
8. Proces zamawiania Świadczeń pozapłacowych z zakresu:
a) „sport i rekreacja”: do 20. dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy,
b) „kultura i rozrywka”, „podróże” oraz „inne”: na bieżąco (dystrybucja świadczeń
online z możliwością realizacji od razu po zamówieniu).
9. Możliwość przypisania świadczenia pozapłacowego do konkretnego pracownika (np. poprzez
wpisanie imienia i nazwiska).
10. Informacja o stanie konta pracownika w ramach środków ZFŚS – aktualizowana w czasie
rzeczywistym.
11. Funkcjonalność systemu:
a. możliwość dostosowania szaty graficznej platformy do układu graficznego i logo
zamawiającego (szczegółowy wygląd szaty graficznej zostanie uzgodniony pomiędzy
Wykonawcą i Zamawiającym na etapie uruchamiania platformy w celu budowania
wizerunku pracodawcy),
b. możliwość otwarcia kafeterii dla wybranych osób dodatkowo okazjonalnie,
c. możliwość otwarcia kafeterii dla nowozatrudnionych co miesiąc przez zamawiającego,
d. w przypadku pracowników odchodzących automatyczne kasowanie dostępu oraz
Świadczeń pozapłacowych miesięcznych,
e. system zapewniający samoobsługowy reset hasła,
f.

logowanie przy pomocy unikatowego loginu przypisanego dla każdego pracownika,

g. administracja systemem zamawiania świadczeń po stronie Wykonawcy,
h. rozliczanie za faktycznie zrealizowane świadczenie w ramach ZFŚS,
i.

po zakupie danej usługi/produktu przycisk potwierdzający dokonanie zakupu.

12. Kontakt i wsparcie ze strony Wykonawcy przy uruchomieniu platformy oraz jej
funkcjonowania:
a) zapewniona pomoc działu obsługi klienta Wykonawcy wraz z dedykowanym konsultantem
(szczegółowa procedura zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na
etapie uruchamiania platformy w celu zapewnienia koordynacji i płynności korzystania z
platformy), która obejmie w szczególności:
 zapewnienie przez Wykonawcę kompetentnego personelu do obsługi telefonicznej i
mailowej użytkowników platformy, rozliczania świadczeń z ZFŚS, prowadzenia
sprawozdawczości;
 przygotowanie do obsługi telefonicznej i mailowej pracowników Zamawiającego:
 udzielanie informacji pracownikom Zamawiającego (Dział HR w NCBR+) co najmniej w
zakresie: wymagań związanych z rozliczaniem świadczeń z ZFŚS, kwot wolnych od podatku
w ZFŚS, sprawozdawczości, korzystania z platformy dla celów rozliczania z ZFŚS,
 dostępność dla użytkowników platformy w dni robocze w

godzinach pracy

Zamawiającego/Wykonawcy, minimum przez 8 godzin dziennie,
 udostępnienie numeru telefonu do obsługi użytkowników platformy; połączenie i rozmowa
z konsultantem będą opłacane przez osobę dzwoniącą zgodnie z cennikiem operatora sieci
telefonicznej,


udostępnienie adresu e-mail dedykowanego dla użytkowników platformy.

b) zorganizowanie spotkań konsultanta z pracownikami Zamawiającego w siedzibie
Zamawiającego w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych po uruchomieniu programu–
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maksymalnie 5 (pięciu) spotkań (szczegółowa procedura zostanie uzgodniona pomiędzy

Usunięte: tygo

Wykonawcą i Zamawiającym w celu zapewnienia rozpoczęcia korzystania z platformy),
c) sprawozdawczość imienna w podziale na rodzaje usług,
d) przekazanie administratorom po stronie Zamawiającego loginów i haseł w liczbie
obejmującej wszystkich pracowników Zamawiającego oraz generowanie dodatkowych
loginów i haseł dla nowozatrudnionych Pracowników przystępujących do korzystania z
platformy.

Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
...............................................................................................................................................................
pełna nazwa Wykonawcy
...............................................................................................................................................................
adres wraz z kodem pocztowym
...............................................................................................................................................................
nr faksu
adres e-mail
...............................................................................................................................................................
NIP
REGON
...............................................................................................................................................................
imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR oraz
NCBR+” (znak sprawy: 8/19/US) oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie na następujących warunkach:

Cena
L.P.

Rodzaj

1.

2.

jednostkowa
brutto w PLN

1.

Cena za miesięczne utrzymanie
kont pracowniczych (U)

2.

Jednorazowa cena za wdrożenie
systemu (W)

3.

Cena miesięcznego abonamentu
dla pracownika (P)

4.

Cena miesięcznego abonamentu
dla osoby towarzyszącej (T)

3.

5.

Cena miesięcznego abonamentu
dla dziecka pracownika (D)

Liczba
L.P.

Rodzaj

1.

2.

dodatkowych
Obiektów

6.

3.

Liczba dodatkowych
Obiektów w Warszawie (O)

Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do ogłoszenia o Zamówieniu ani do załączników będących jego
integralną częścią oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i
podjęcia decyzji o jej złożeniu.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o Zamówieniu.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu,

4.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

5.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy, warunki płatności oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

6.

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu.

7.

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm., dalej: „ustawa Pzp”).

8.

Niniejszym oświadczam(-my), że1:

9.



nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawa Pzp



należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawa Pzp
i w załączeniu przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej oraz przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczam(-y),
iż
realizację
przedmiotu
zamówienia
w
zakresie2
………..…………………………………………………………………………………………

Należy zakreślić odpowiedni kwadrat.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony
zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli
Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy
lub skreślić.
1
2

powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………...………………………(podać firmę
podwykonawcy).
10. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr … .
11. Jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE.
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 4 .
13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Mam świadomość,
iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
14. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
1)
.........................................................
2)
.........................................................
3)
.........................................................

…………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………………
podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
3

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia
„Usługi kafeteryjne dla pracowników NCBR oraz NCBR+” (znak sprawy: 8/19/US)
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
WYKAZ PARTNERÓW
wymagane w pkt IV.1. Ogłoszenia
Lp.

Nazwa
Partnera

Adres

Telefon

WWW/mail

Uwagi

WYKAZ OBIEKTÓW
wymagane w pkt IV.2. Ogłoszenia
Lp.

Nazwa
Obiektu

Adres

Telefon

..............................., dn. .........................

WWW/mail

Uwagi

.................................................................................
Podpis osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
(pieczątki)

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
NR ……./US
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu ……………… 2019 r., w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul.
Nowogrodzka

47a,

działającym

na

podstawie

ustawy

z

dnia

30

kwietnia

2010

r.

o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.), dalej: „ustawa o NCBR”,
posiadającym

REGON:

141032404

oraz

NIP:

701-007-37-77,

zwanym

dalej

„NCBR”,

reprezentowanym przez:
Pana/Panią …………… – ……………… w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, działającą na
podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………..
(kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),

oraz
NCBR + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa),
adres: ul. Nowogrodzka 47a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726754, posiadającą NIP: 7010818065 oraz
REGON: 369980780, kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 złotych, zwaną dalej „NCBR +”,
reprezentowaną przez uprawnionego do reprezentacji jednoosobowej:
Pana ………………………….. – Prezesa Zarządu
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS NCBR+
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
łącznie zwanymi dalej „Zamawiającymi” a każdy z osobna „Zamawiającym”
a
……………. z siedzibą w ………….. (…-… …………..), adres: ul. ………, której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w ………………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: ……………….., posiadającą NIP: ……………… oraz REGON: ……………,
kapitał zakładowy w wysokości: …… złotych, opłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym/(ą) przez:
…………………………………………...........
lub
………………………………… zamieszkałym/zamieszkałą w ………………… (…-… ………….),
przy ul. ………. posiadającym/(ą) PESEL: …………………., legitymującym/(ą) się dowodem
osobistym serii …… numer …………………, wydanym przez ……………………., ważnym do
………………………, prowadzącym/(ą) działalność gospodarczą pod firmą
………………………………, przy ul. ………………, posiadającym/(ą) NIP: ………………………
oraz REGON ……………………, zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub wydruk
z CEIDG Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnik Zamawiającego oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło, ani nie
zostało odwołane, a jego treść nie uległa zmianie.

1.

§ 1.
Postanowienia wstępne
Strony oświadczają, że Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm., dalej: „ustawa Pzp”), dotyczących
zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

2.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

§ 2.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest zapewnianie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiających, dostępu do Usług,
realizowane poprzez dostęp Pracowników do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych (dalej:
„Platforma"), umożliwiającej im wybór w ramach oferty dostępnej w Platformie, w kategorii: sport i
rekreacja oraz kultura i rozrywka, podróże, inne – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej:
„OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……, stanowiącą
Załącznik nr 5 do Umowy (dalej łącznie: „Przedmiot Umowy”).

1.

§ 3.
Warunki i sposób realizacji świadczeń
Na mocy Umowy, Wykonawca jako operator Platformy będzie umożliwiał dostęp do Usług, o
których mowa w OPZ na rzecz Zamawiających – w ten sposób, że każdy Pracownik wskazany
przez Zamawiającego w przekazanej Wykonawcy Liście otrzyma dostęp do indywidulanego konta,
z możliwością wyboru Świadczeń pozapłacowych w ramach oferty dostępnej w Platformie.

2.

Wykonawca umożliwi dostęp do Usług zgodnych z ofertą Wykonawcy.

3.

Szczegółowy zakres Usług i częstotliwość korzystania określa OPZ i oferta Wykonawcy.

4.

Platforma umożliwia finansowanie zakupu Świadczeń pozapłacowych z różnych źródeł:
1)

środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);

2)

współfinansowanie zakupu świadczeń przez Zamawiającego (ZFŚS) oraz Pracownika –
płatność kartą lub e-przelewem;

3)
5.

środki własne Pracownika (w tym płatność kartą, e-przelewem).

Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystywania określonego limitu Świadczeń
pozapłacowych przez Pracowników oraz nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat/kosztów.

6.

Zamawiający nie ponosi żadnych opłat/kosztów w przypadku rezygnacji Pracownika, o której
mowa w § 6 ust. 4 Umowy.
§ 4.
Zobowiązania Stron.

1.

Wykonawca oświadcza, że:

1)

posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do
należytego wykonania Przedmiotu Umowy;

2)

nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą
uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.

2.

W ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;

3)
3.

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedmiotu
Umowy, w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jego wykonywania oraz dobór
najlepszych środków i metod, mających na celu zagwarantowanie wysokiej jakości realizacji
Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiający zobowiązują się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Strony zobowiązują się do należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy,
a także do działania w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów drugiej Strony. Strony
zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wszelkich okolicznościach mających
istotne znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy.

1.

§ 5.
Wdrożenie Platformy
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
dokonać konfiguracji Platformy, a następnie w ciągu kolejnych 2 dni roboczych udostępnić
Zamawiającemu wgląd do skonfigurowanej Platformy, celem sprawdzenia poprawności jej
przygotowania.

2.

Zamawiający w terminie 2 dni roboczych po zawarciu Umowy zobowiązany jest przesłać na adres
mailowy……………………….............................. Wykonawcy swoje logo, które zostanie
zamieszczone na stronach Platformy dostępnych dla Pracowników.

3.

W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od udostępnienia wglądu do Platformy, Zamawiający
zaakceptuje konfigurację Platformy lub zgłosi zastrzeżenia co do jej przygotowania, wskazując
termin na usunięcie stwierdzonych wad lub braków, nie dłuższy niż 3 (trzy) dni robocze.
Akceptacja poprawności wykonania konfiguracji Platformy przez Zamawiającego nastąpi na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego według wzoru przygotowanego i udostępnionego przez
Wykonawcę po podpisaniu Umowy.

4.

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w szczególności:
1)

datę i miejsce jego sporządzenia;

2)

oświadczenie Zamawiającego o braku zastrzeżeń albo o istnieniu wad lub braków w
wykonaniu konfiguracji Platformy;

3)
5.

podpisy Stron.

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub braki w wykonaniu konfiguracji Platformy w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego
tytułu i

przesłać zawiadomienie o usunięciu wad lub braków na adres mailowy

Zamawiającego…………………………….. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym
mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa
w § 14 ust. 2 pkt 1 Umowy.
6.

Po usunięciu wad lub braków zgłoszonych na podstawie ust. 3, Wykonawca sporządza protokół
zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń, zgodnie z ust. 4.

7.

Po zaakceptowaniu bez zastrzeżeń konfiguracji Platformy, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą
ustalą datę szkolenia Pracowników administracyjnych Zamawiającego, którzy będą obsługiwać
Platformę po jej wdrożeniu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przed
uruchomieniem Platformy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Uruchomienie Platformy u

Zamawiającego nastąpi po przeszkoleniu Pracowników administracyjnych w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia odbioru Platformy na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 3.

1.

§ 6.
Wybór Świadczeń pozapłacowych
Środki zgromadzone na indywidualnych kontach Pracowników mogą być wykorzystane na
dowolne, wybrane przez Pracownika w ramach Świadczeń pozapłacowych, świadczenia
jednorazowe lub Abonament dostępny w ramach oferty na Platformie w kategorii sport i rekreacja,
zgodnie z zakresem Świadczeń pozapłacowych określonych w § 8 Umowy.

2.

W przypadku, gdy ilość środków zgromadzonych przez Pracownika będzie niewystarczająca do
zakupu danego świadczenia, Pracownik ma możliwość dopłacenia brakującej kwoty indywidulanie
we własnym zakresie, na zasadzie płatności kartą lub e-przelewem.

3.

Niezależnie od powyższego, Pracownik ma możliwość zakupu, w ramach oferty dostępnej w
Platformie, świadczeń określonych w § 8 Umowy, opłacanych we własnym zakresie, na zasadzie
płatności kartą lub e-przelewem.

4.

Pracownik może zrezygnować ze świadczeń jednorazowych, o których mowa w ust. 1, w każdej
chwili lub z Abonamentu, o którym mowa w ust. 1, z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego
(miesiąc kalendarzowy), bez ponoszenia dodatkowych kosztów/opłat z tego tytułu.

5.

Z datą zamknięcia albo dezaktywacji konta przez Administratora, Pracownik traci możliwość
korzystania z Abonamentu, a także realizacji niewykorzystanych środków z ZFŚS.

1.

§ 7.
Administracja
Administracja Platformy będzie realizowana przez osoby wskazane przez Zamawiającego (dalej:
„Administrator" lub „Administratorzy").

2.

Administratorzy otrzymają dostęp do panelu administratora, w którym będą mogli zarządzać
kontami Pracowników u Zamawiającego, tj.:
1)

otwierać nowe konta dla Pracowników,

2)

zamykać albo dezaktywować konta Pracowników,

3)

dokonywać zmian na kontach Pracowników:

4)
3.

a)

dokonywać zasileń finansowych,

b)

zmieniać przypisane do Pracownika parametry,

zmieniać login i hasło dostępu dla Pracownika.

Dodatkowo Administratorzy będą mogli przeglądać i pobierać raporty:
1)

płacowe dotyczące wydatkowania środków z ZFŚS,

2)

statystyczne – pokazujące popularność poszczególnych świadczeń, o których mowa
w § 8 ust. 3 Umowy, wśród Pracowników finansowanych lub współfinansowanych ze
środków ZFŚS,

3)

przystąpień i rezygnacji ze Świadczeń pozapłacowych w ramach świadczeń sport i rekreacja.

§ 8.
Świadczenia
1. W Platformie dostępne są świadczenia, których Wykonawca jest dostawcą lub w przypadku których,
Wykonawca jest pośrednikiem w płatności.
2. Świadczenia dostępne dla Pracownika oferowane są na Platformie.
3. W przypadku zakupu/współfinansowania zakupu Świadczeń pozapłacowych przez Zamawiającego
ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), Pracownicy mogą korzystać
wyłącznie z usług wymienionych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316, ze zm.).
4. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca może, w miarę możliwości, dołączyć do Platformy
świadczenia wskazane przez Zamawiającego, inne niż ……..….., podpisując umowę o współpracy
z dostawcami danego rodzaju świadczenia.
5. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy oraz do odbioru
protokołów, o których mowa w Umowie upoważnieni są:
1)

ze strony Zamawiającego: …………

2)

ze strony Wykonawcy: ... .

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 5, następuje poprzez powiadomienie drogą elektroniczną drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. Powiadomienia będą przesyłane na adresy mailowe:
Zamawiającego ……………………………………………………………………………………….
Wykonawcy …………………………………………………………………………………………..
§ 9.
Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca w ramach wdrożenia Platformy, o którym mowa w § 5 Umowy, zobowiązuje się do:
1)

przystosowania Platformy do założeń Zamawiającego – tj. przypisanie do Zamawiającego
odpowiednich świadczeń,

2)

umieszczenia w Platformie druków, formularzy, wniosków, umożliwiających Pracownikom
korzystanie ze świadczeń,

3)

przeszkolenia Administratorów Zamawiającego z obsługi Platformy (minimum 1 (jeden)
dzień – 8 (osiem) godzin) w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym zgodnie z §5
ust. 7 Umowy,

4)

przeprowadzenia, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia uruchomienia
Platformy, maksymalnie 5 (pięciu) spotkań informacyjnych z Pracownikami Zamawiającego

Usunięte: minimum

w siedzibie Zamawiającego.

Usunięte: 3

2. W ramach czynności związanych z użytkowaniem Platformy, Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

udzielenia dostępu do Platformy i umożliwienia korzystania z niego Pracownikom
wskazanym przez Zamawiającego oraz tym, którzy zostaną dodani przez Zamawiającego
w trakcie obowiązywania Umowy,

2)

dostarczenia Zamawiającym, najpóźniej na 5 (pięć) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem
Okresu

Rozliczeniowego,

identyfikatorów

uprawniających

do

korzystania

przez

Użytkowników z Usług sportowo-rekreacyjnych objętych Abonamentem,
3)

stałego utrzymywania Platformy i zapewnienia bezpłatnego serwisu Platformy,

4)

zapewnienia Administratorom opieki realizowanej przez odpowiedni dział merytoryczny
Wykonawcy,

5)

zapewnienie wsparcia technicznego dla Pracowników (np. infolinii) w kwestiach
związanych z zakupem i realizacją świadczeń dostępnych na Platformie,

6)

udostępnienia Zamawiającemu drogą elektroniczną, do 20 dnia każdego miesiąca, w pliku
Excel raportu płacowego w zakresie świadczeń, który posłuży Zamawiającemu do
odpowiedniego przypisania świadczeń i kosztów do każdego Pracownika w systemie
kadrowo-płacowym Zamawiającego (dalej: „Raport’); Raport będzie podlegał weryfikacji
przez Administratorów Zamawiającego, a informacja o jego poprawności lub konieczności
usunięcia błędów będzie wysyłana drogą elektroniczną na adres Wykonawcy:
……………………………………….; Wykonawca w terminie 2 dni roboczych tą samą
drogą zwróci poprawiony Raport;

7)

udostępnienia raportu statystycznego ujawniającego kontrolę i zarządzanie świadczeniami;
szablon raportu zostanie uzgodniony przez Strony w terminie […] po podpisaniu Umowy,

8) udostępnienia raportu przystąpień i rezygnacji z abonamentów sportowych finansowanych
lub współfinansowanych ze środków ZFŚS; szablon raportu zostanie uzgodniony przez
Strony w terminie [… ] po podpisaniu Umowy,
9)

stałego rozwoju Platformy poprzez aktualizację ofert dostępnych u partnerów Wykonawcy
oraz dodawanie kolejnych świadczeń oraz kolejnych partnerów akceptujących płatności
przez Platformę,

10) informowania Pracowników za pośrednictwem Platformy o wszelkich przerwach
technicznych związanych z dostępem do Platformy w terminie 3 (trzech) dni roboczych
przed planowana przerwą.

Usunięte: trzech

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania określonej w ofercie Wykonawcy liczby obiektów,
w szczególności obiektów sportowo-rekreacyjnych z uwzględnieniem lokalizacji wskazanych w ww.
ofercie, przez cały okres obowiązywania Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość braku dostępu Pracowników do Platformy nie dłużej niż 2 (dwa)
dni kalendarzowe w trakcie jednego miesiąca.

§ 10.
Wynagrodzenie z tytułu udostępnienia Platformy i kont pracowniczych
1. Strony uzgadniają, że za udostępnienie Platformy, zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy,
Wykonawca otrzyma łącznie wynagrodzenie w kwocie nie większej niż ……………
(słownie: …………….00/100) złotych netto, powiększone o należny podatek od towarów i usług, tj.
... (słownie: ... 00/100) złotych brutto (dalej: „Wynagrodzenie”).
2. Łączna wartość Wynagrodzenia, dzieli się na NCBR i NCBR+ w stosunku odpowiednio 80 % i 20
%, tj.:
a. wartość wynagrodzenia Wykonawcy, które pokrywać będzie NCBR wynosi: …………………..
(słownie: …………………….. …/100) złotych brutto/netto,
b. wartość wynagrodzenia Wykonawcy, które pokrywać będzie NCBR+ wynosi: …………………..
(słownie: …………………….. …/100) złotych brutto/netto.
3. W przypadku, gdy po dokonaniu podziału procentowego, należność Wykonawcy ulegnie – po
zsumowaniu wartości obu faktur – obniżeniu względem całkowitej należności sprzed dokonania
podziału procentowego, Wykonawca w tej samej fakturze obciąży różnicą NCBR. W przypadku,
gdy po dokonaniu podziału procentowego, należność Wykonawcy ulegnie – po zsumowaniu
wartości obu faktur – podwyższeniu względem całkowitej należności sprzed dokonania podziału
procentowego, Wykonawca potrąci różnicę z faktury wystawionej dla NCBR.
4. Podstawą wystawienia faktur VAT dla NCBR i NCBR+ jest protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, oraz potwierdzenie przeszkolenia
Pracowników administracyjnych Zamawiających, o których mowa w § 5 ust. 7 Umowy, a także
uruchomienie Platformy u Zamawiającego.
5. Zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 2-3 po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego,
do 5 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT dla
NCBR i NCBR+ za utrzymanie kont pracowniczych.

§ 11.
Rozliczenie
1. Świadczenia finansowane lub współfinansowane przez Zamawiającego z ZFŚS, będą rozliczane z
dołu, po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub
noty obciążeniowej.
2. Ustalenie liczby i rodzajów świadczeń podlegających rozliczeniu w danym Okresie
Rozliczeniowym, odbywać się będzie na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę
i uzgodnionego z Zamawiającym, raportu płacowego. Raport, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, stanowi załącznik do noty księgowej/faktury VAT, o której mowa w ust. 5.
3. Wysokość stawek miesięcznych Abonamentów określonych w ofercie Wykonawcy, nie zwiększy
się przez cały okres objęty Umową.
4. Należne Wykonawcy Wynagrodzenie, przekazywane jest przez Zamawiającego na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w nocie księgowej lub fakturze VAT w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionych dokumentów. Notę
księgową i/lub fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa. Zamawiający wyraża zgodę na
przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres ……………………….
5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Nie jest możliwe przeniesienie przez Wykonawcę praw, obowiązków i wierzytelności z tytułu
realizacji Umowy na osoby trzecie.
§ 12.
Zmiana umowy
1. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być
zgodna z art. 144 ustawy Pzp.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest w sytuacji,
gdy jest ona korzystna dla Zamawiających oraz nie była możliwa do przewidzenia na etapie
zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności:
1) zmniejszeniem wysokości cen za korzystanie z Usług;
2) zmianą stanu prawnego regulującego Przedmiot Umowy;
3) zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji
Umowy;
4) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu
Umowy;

5) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
6) rozbieżnościami lub niejasnościami w treści Umowy, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie brzmienia
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
3. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania Umowy powodować będzie konieczność
zmiany treści Umowy, Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie wymaganym tymi
przepisami.
4. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zmian, które będą miały wpływ
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 2177);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany kwot, o których mowa w części X. Ogłoszenia o Zamówieniu. Strona
zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający
zastrzegają sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
zmiany wynagrodzenia.
5. Rozszerzenie oferty Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.
6. Aktualizacja Listy Użytkowników nie stanowi zmiany Umowy.
7. Żadna z wymienionych powyżej zmian Umowy, nie może doprowadzić do zwiększenia kwoty
określonej w § 15 ust. 1 Umowy.
§ 13.
Ochrona danych osobowych
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy
danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy.
2. Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § …. udostępniane będą drugiej Stronie,
która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy.
Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator danych naruszył przepisy o
ochronie danych osobowych.
3. Zamawiający podaje, że dane o których mowa w pkt 2 powyżej będzie przetwarzał w okresie
realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres ……,oraz iż powołał inspektora
ochrony

danych,

z

którym

można

się

skontaktować

poprzez

adres

e-mail:

inspektorochronydanychosobowych@ncbir.gov.pl.
4. Administratorem danych osobowych wszystkich Użytkowników - po zebraniu oświadczeń w
przedmiocie przetwarzania danych osobowych - jest Wykonawca.
5. Administratorem danych osobowych w stosunku do swoich Pracowników oraz w odniesieniu do
danych osobowych Użytkowników, do których zwraca się z informacją o możliwości korzystania z
Programu jest Zamawiający.
6. Każdy z Administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich
przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji
Umowy, na podstawie zgód Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
złożonych podczas pierwszego logowania na Platformie, według wzorów Wykonawcy
stanowiących Załącznik nr 6 do Umowy.
8. Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe Użytkowników wyłącznie
w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a w szczególności w celu obsługi reklamacji
i wyjaśnień prowadzonych między Wykonawcą a Zamawiającym.
9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie umowy powierzenia, która
stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
10. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu wykonania Umowy realizacji Programu, w tym korzystania z Abonamentu, na podstawie zgody oraz prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji Umowy w tym dochodzeniu
roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy, czas niezbędny do
rozliczenia Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
11. Odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika, o której mowa w ust. 4, w celu realizacji Umowy
lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z
Programu. W takiej sytuacji nastąpi dezaktywacja konta tego Użytkownika oraz Osoby
towarzyszącej lub Dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu z końcem bieżącego okresu
rozliczeniowego wskazanego w Umowie.
12. Zarówno Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przestrzegania i stosowania przepisów
wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z
dnia 27.04.2016 r. z dniem jego obowiązywania.

13. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla celów podatkowych i
rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po
zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia Umowy.
14. Po zaprzestaniu korzystania z Programu przez Użytkownika, Wykonawca może przechowywać dane
osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
§ 14.
Kary umowne
1.

Zamawiający ma prawo kontrolować wykonywanie postanowień Umowy poprzez sprawdzanie
dostępności świadczeń i realizacji Usług objętych Umową.

2.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości:
1)

3000 (słownie: trzy tysiące 00/100) złotych , jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych
braków lub wad w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy;

2)

1000 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych, jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku
informacyjnego o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 10 Umowy;

3)

4% kwoty wynagrodzenia brutto należnej za dany miesiąc rozliczeniowy, w przypadku
braku dostępu do Platformy, za każdy kolejny dzień, ponad 2 dni, w trakcie jednego
miesiąca;

4)

8% kwoty wynagrodzenia brutto, należnej za dany miesiąc rozliczeniowy, w przypadku
powtórnego błędnego raportu płacowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 6 Umowy;

5)

40 % kwoty wynagrodzenia brutto należnej za dany miesiąc rozliczeniowy, w przypadku o
którym mowa w § 16 ust. 2 Umowy.

3.

Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, inny niż wskazany w
ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości
500 (słownie: pięćset 00/100) złotych za każdy przypadek naruszenia.

4.

Za nienależyte wykonanie Umowy Strony uznają w szczególności:
1)

wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową, OPZ lub ofertą
Wykonawcy, w tym realizację Umowy odbiegająca jakościowo od ustalonej przez Strony;

2)

braki ilościowe, jakościowe lub niedostarczenie identyfikatorów w terminach wskazanych
w OPZ, w szczególności umieszczenie na identyfikatorze z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy nieprawidłowych danych dotyczących Użytkownika, brak Autoryzacji
dostępu (np. brak potwierdzenia sms umożliwiającego dostęp do Obiektu, awaria czytnika
linii papilarnych).

5.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, wskazanych w Umowie lub OPZ
Zamawiający są uprawnieni do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 (słownie:
dwieście 00/100) złotych za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.

6.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego,
z kwoty

przysługującego

mu

Wynagrodzenia,

choćby

którakolwiek

z

wierzytelności

przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna.
W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty,
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty w formie pisemnej.
7.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.

8.

W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej, Zamawiający ma
prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

1.

§ 15.
Okres obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 marca 2020 r. lub do czasu wykorzystania kwoty
z ZFŚS w wysokości ………….. (słownie: …………….. 00/100) złotych brutto. Umowa ulegnie
rozwiązaniu z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wartość wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT spowodowałaby przekroczenie wskazanej kwoty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. przedłużenia okresu
świadczenia Usług o okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy w przypadku, kiedy kwota
przeznaczona na realizację Umowy nie zostanie wykorzystana. Zamawiający, na co najmniej 30
(trzydzieści) dni kalendarzowych przed zakończeniem obowiązywania Umowy, powiadomi
Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
§ 16.
Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, który upływa na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy
dokonywane jest w formie pisemnej.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest
uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje
czynnościom.

część wynagrodzenia, odpowiadającą jego dotychczasowym

§ 17.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązać
polubownie. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany
w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 (dwa) dla NCBR,
1 (jeden) dla NCBR+ i 1 (jeden) dla Wykonawcy.
4. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1)

załącznik nr 1: Kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego,

2)

załącznik nr 2: Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS NCBR+,

3)

załącznik nr 3: Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy,

4)

załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia,

5)

załącznik nr 5: Oferta Wykonawcy,

6)

załącznik nr 6: Formularz zgody Użytkownika w przedmiocie przetwarzania danych
osobowych,
załącznik nr 7: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7)

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik Nr 7 do IPU
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
pomiędzy:
……………………………………………………, zwanym dalej „Administratorem”
a
……………………………………………………, zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”.
zwane dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
Mając na uwadze fakt, iż Strony planują/zawarły umowę nr [____] z dnia [____] w przedmiocie
[____](dalej „Umowa główna”), w celu realizacji której niezbędne jest powierzenie przez
Administratora przetwarzania określonych danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, Strony
postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: nazwiska i
imiona, data, urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce pracy, numer telefonu, e-mail
2. Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane dotyczą następujących kategorii osób:
użytkownicy usług kafeteryjnych
3. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej Umowy odbywa
się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy odnosi się do następujących
kategorii przetwarzań: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie – jakim kategoriom odbiorców, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.
§2

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4
pkt 7 RODO.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
a.

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia
spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane
osobowe, przekazywane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi
przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot przetwarzający dokumentacją
ochrony danych.

3. W celu prawidłowej realizacji Umowy głównej, Administrator powierza Podmiotowi
przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz
kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy.
§3
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:

a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
ochrony określonymi w niniejszej Umowie;

b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co
dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim
wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest
poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego,
wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii
Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.

d) dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane
przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a
także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych;

e) niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym udostępnienia danych
osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32
RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku
naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych,
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług
przetwarzania danych,
- zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których
mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 4 poniżej;

h) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36 RODO;

i) niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane dotyczą, skierowała
do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania
praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej
korespondencji;

j) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w Artykule 28 RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub

audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji i przyczyniania się do nich;

k) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający
ma obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności od decyzji
Administratora- wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć
ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie
tych danych.
§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego
przetwarzającego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego
zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania
takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem
Administratora na podstawie niniejszej umowy oraz przepisów RODO, a także innych
odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje
się nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu
i w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.
§5
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 RODO, który zawierać
będzie informacje określone w lit. a – d Artykułu 30 ust. 2 RODO.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 RODO
zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia
inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując
dane kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do
niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych
osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków
naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora
żądania w tym zakresie.
5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten
fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz
przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie,

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu
kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
- opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
- opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający w celu zapobieżenia
naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy:
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl .
7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej nie da się ustalić w tym samym czasie
Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z
naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej
zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków
naruszenia.
9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę
dokumentację na żądanie Administratora.
10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych
osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania i
zaniechanie.
11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych
osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych
na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora
lub wbrew tym instrukcjom.
12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w
zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również
zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający w stosunku
do Administratora.
13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego
uchybień w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:
a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
14. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę
spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części
odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
15. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w
związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z
zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.
§6
1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli
prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy danych
osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do

współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwe
szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni Administratorowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi
lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji.
2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem
przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni roboczych od
przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji.
3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do
udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych,
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora lub upoważniony przez
Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym
z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na
celu usuniecie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych
wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym,
możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez
prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
§7
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot
przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora w zakresie realizacji
następujących praw podmiotów danych:
a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
b. Prawa dostępu do danych osobowych,
c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
d. Prawa do usunięcia danych osobowych,
e. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
f.

Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania,

g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
h. Prawa do sprzeciwu,
i.

Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu.

3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora w zakresie uzyskania wsparcia w związku
z realizacją praw wymienionych w ust. 2 Podmiot przetwarzający w terminie 5 dni od
otrzymania żądania poinformuje Administratora o wykonaniu żądania.
4. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 2,
jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla
których nie zrealizował żądania Administratora.
§8
Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy głównej.
§9
1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Administratora.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO. Jeżeli w wyniku
naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów RODO oraz niniejszej Umowy
Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot
przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu
koszty i wydatki.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1: Wzór zgody.

Załącznik nr 1

Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający
z usług dalszych przetwarzających
Działając w imieniu administratora danych, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy nr … z dnia …, niniejszym
wyrażam zgodę na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających na
podstawie ww. Umowy.
W imieniu administratora danych
……………………………………….
podpis, pieczątka, data

