
 

 

Otwock, dn.11.09.2020 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na zakup kart sportowych dla pracowników Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług w zakresie działalności 

rekreacyjno-sportowej na podstawie kart uprawniających do 

nielimitowanych/limitowanych wejść do wszystkich obiektów sportowo-

rekreacyjnych znajdujących się na terenie Polski, współpracujących z Wykonawcą 

usługi na okres 24 miesięcy lub do dnia, w którym wyczerpana  zostanie kwota jaką 

Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określona przez 

Zamawiającego. 

2. Usługa, o której mowa w pkt. 1, przeznaczona będzie dla Pracowników o SP ZOZ 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku zwanych dalej „Pracownikami” bez 

względu formę zatrudnienia, dzieci Pracowników, zwanych dalej „Dziećmi” i osób 

towarzyszących, zgłoszonych przez Pracowników, zwanych dalej „Osobami 

Towarzyszącymi”, zwanych dalej łącznie: „Użytkownikami”. Pracownik może 

zgłosić maksymalnie dwie osoby towarzyszące i maksymalnie troje dzieci.  

3. Przewidywana szacunkowa (nie gwarantowana) liczba Pracowników korzystających 

z kart uprawniających do nielimitowanych wejść do wszystkich obiektów sportowo-

rekreacyjnych współpracujących z wykonawcą usługi (bez dzieci i osób 

towarzyszących)wynosi 20 osób. 

4. Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 

a) zapewnienie usług w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na podstawie kart 

uprawniających do nielimitowanych wejść do obiektów sportowo-rekreacyjnych 

znajdujących się na terenie Polski, w tym w szczególności w każdej z wymienionych 

miejscowości: Warszawa, Otwock, Józefów, Karczew, Garwolin, Mińsk 

Mazowiecki; 

b) karta, o której mowa w pkt. a powyżej, ma upoważniać Użytkownika do korzystania 

z zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze. Wykonawca zobligowany jest do 

zapewnienia zakresu usług zawierającego, co najmniej następujące  aktywność i w 



 

 

postaci pakietu sportowego, w ramach miesięcznego abonamentu: aerobic/fitness, 

aqua aerobic, basen, joga, sztuki walki, taniec, pilates, siłownia, squash, ścianka 

wspinaczkowa 

przy czym karta dla Dzieci powinna zawierać co najmniej następujące aktywności: 

basen, sztuki walki, taniec, grota solna; 

c) karta ma upoważniać Użytkownika do wejścia oraz korzystania  z  nielimitowanych  

lub limitowanych czasowo, miejscowo i ilościowo usług w obiektach 

zlokalizowanych na terenie całego kraju  

5. Wykonawca usługi, o której mowa w pkt 1,zobowiązany będzie do: 

a) zapewnienia miesięcznego cyklu rozliczeniowego rozpoczynającego się od 1 -ego 

dnia danego miesiąca kalendarzowego 

b) zapewnienia możliwości składania zamówień na karty drogą elektroniczną przez 

osoby wskazane przez Zamawiającego,  

c) zapewnienie kart wejściowych dla Użytkowników, 

d)  zapewnienie pełnej obsługi logistycznej związanej z realizacją zamówień na karty, 

e) dostarczania zamówionych kart, duplikatów kart dla Użytkowników zgłoszonych 

przez Zamawiającego zgodnie z niżej podanymi adresami Zamawiającego, 

najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia 

korzystania z karty przez Użytkownika tj.  
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f) zapewnienie indywidualnego opiekuna do kontaktu, zarówno dla osoby 

odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego jak i Użytkowników, korzystających z 

kart. 

6. Usługa, o której mowa w pkt 1 powyżej, obejmuje również: 

a) zapewnianie możliwości comiesięcznych zmian listy Użytkowników polegających 

na zgłaszaniu nowych Użytkowników, rezygnacji Użytkowników 

b) zapewnienie udostępnienia zakresu dostępnych usług w ramach pakietu sportowego 

na stronie internetowej Wykonawcy, 

c) zapewnienie dla Użytkowników zgłoszonych przez Zamawiającego bezpłatnych kart 

uprawniających do korzystania z obiektów partnerskich, 

d) zapewnienie bezpłatnej wymiany kart dla Użytkowników w przypadku konieczności 

wymiany karty z przyczyn technicznych, 



 

 

e) zapewnienie  terminu płatności -14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, przyczyn wynagrodzenie będzie wyliczone dla zgłoszonych przez 

Zamawiającego Użytkowników na dany miesięczny cykl rozliczeniowy, o którym 

mowa w pkt 5.a), 

f) zapewnienie niezmienności ceny wykonywania Usługi, o której mowa w pkt 1, na 

rzecz jednego Użytkownika przez cały okres obowiązywania Umowy z tym 

zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest zmiana warunków cenowych w przypadku 

zwiększenia się liczby Użytkowników;  

g) zapewnienie niezmienności zakresu usług określonych w pkt. 4 przez cały okres 

obowiązywania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest rozszerzenie 

zakresu tych usługi, o czym Zamawiający zostanie każdorazowo poinformowany na 

zasadach określonych w Umowie, 

h) zapewnienie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w ciągu pięciu 

dni roboczych od daty otrzymania informacji od Zamawiającego wysłanej mailem 

lub faksem 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wzór umowy, który musi zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

możliwości proponowania zmian we wzorze.  

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:   21.09.2020r. do godz. 15:00;  

2. Sposób złożenia oferty:  za pośrednictwem e-mail:  

sekretariat@zozmswia.pl 

3. Kryterium oceny ofert:  100 % cena  

4. Termin związania ofertą:                   7 dni  

5. Termin realizacji:   24 miesiące od dnia zawarcia umowy 

6. Faktura VAT:    14 dni od dnia dostarczenia faktury 

7. Załączniki:    załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 



 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa oferenta: ________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________ 

NIP: ________________________ REGON: ____________________________________ 

Tel.: ________________________ Tel. kom.: ___________________________________  

Fax.: ________________________ e-mail: _____________________________________ 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): _________________________  

_______________________________________________________________________  

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na  zakup kart sportowych dla pracowników 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku., składam następującą ofertę cenową: 

 

Rodzaj 

karty 
Kwota [zł] netto 

Stawka 

podatku 

VAT [%] 

Kwota [zł] brutto 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Data ___________________    Podpis _______________________ 

 


