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            Warszawa,  12 grudnia 2018 r. 
         

Znak sprawy BDG-K.2611.6.2018 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

fax. -   22 628 3467, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

zaprasza do złożenia ofert na: 

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

 (nazwa przedmiotu zamówienia z wniosku) 

II. Opis przedmiotu zamówienia: (opis przedmiotu zamówienia lub streszczenie opisu przedmiotu 

zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia): 

1. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-

rekreacyjnych w ramach abonamentu udostępnionego przez wykonawcę dla około 70 pracowników 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, emerytów GUGiK, osób towarzyszących, w tym dzieci do lat 

15. 

2. Koszty abonamentów będą pokrywane z wynagrodzeń pracowników GUGiK, z tym że abonamenty dla 

pracowników GUGiK będą częściowo finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. Dofinansowanie z funduszu socjalnego nie dotyczy abonamentów dla osób towarzyszących, 

w tym członków rodziny pracownika. 

3. Wysokość dopłaty do abonamentu będzie uzależniona przy uwzględnieniu kryterium dochodowego i 

będzie wynosiła 35 zł lub 40 zł. 

4. Umożliwienie także dodatkowo korzystania z nowo dostępnych usług w ramach pakietu, świadczonych 

przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy. Aktualna lista 

usług oraz obiektów będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. Dostęp do nowych 

usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie. 

5. Zapewnienie dostępu do obiektów bez limitu czasowego, chyba że takie limity zostały nałożone przez 

same obiekty. 

6. Zapewnienie nielimitowanego oraz nieograniczonego czasowo dostępu w zależności od zakresu 

wybranych usług do obiektów sportowych oraz różnych zajęć sportowych w całym kraju. Dostęp 

powinien dawać możliwość korzystania z usług i zajęć w różnych obiektach sportowych tego samego 

dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji.  

7. Zapewnienie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w pełnym zakresie godzin otwarcia tych 

obiektów. 

8. Świadczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie okazania imiennej karty 

abonamentowej użytkownika i potwierdzeniu tożsamości za pomocą okazania dokumentu ze zdjęciem.  

W przypadku dzieci poniżej wieku szkolnego świadczenie przedmiotu odbywać się będzie na podstawie 

okazania imiennej karty abonamentowej dziecka. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów 

weryfikacji użytkowników kart.  
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9. Zamawiający nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za wydanie kart uprawniających osoby objęte umową 

do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych.  

10. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, w terminie od 1.01.2019 do 31.12.2019 lub do 

wykorzystania kwoty 67.000 zł. Okres wypowiedzenia umowy wyniesie 1 miesiąc kalendarzowy. 

11. Główny Urząd Geodezji i Kartografii  zatrudnia 194 pracowników. Liczba osób przystępujących do 

abonamentu będzie uzależniona od ceny abonamentu oraz pozostałych warunków świadczenia usług 

sportowo-rekreacyjnych przez Wykonawcę. W ramach umowy planuje się dokonać zakupu imiennych 

kart w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej: 

 70 pracowników Zamawiającego, 

 4 emerytów GUGiK 

 10 dzieci pracowników. 

 

Przedstawione wyżej ilości są szacunkowe, mające na celu ułatwienie Wykonawcy oszacowanie ceny 

oferty. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób korzystających 

z usług sportowo-rekreacyjnych w okresie rozliczeniowym (jeden miesiąc kalendarzowy) bez zmiany 

ceny brutto zaoferowanej w ofercie Wykonawcy dla pracownika, osoby towarzyszącej i dziecka 

pracownika. 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

01.01.2019-31.12.2019 

IV. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

 cena oferty                  - 60 % 

 liczba dostępnych punktów akceptujących kartę abonamentową 

na terenie Polski     - 40 % 

1. Kryterium cena 

Oferta wykonawcy proponującego najniższą cenę otrzyma 100 pkt. x 60%, pozostałe 

oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru: 

cena najniższa 

wartość punktowa oferty = ----------------------------- x 100 pkt. x 60% 

cena badanej oferty 

Kryterium ilość dostępnych punktów akceptujących kartę abonamentową na terenie Polski 

Oferta wykonawcy proponującego największą ilość punktów akceptujących kartę 

abonamentową otrzyma 100 pkt. x 40%, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie 

mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru: 

liczba punktów akceptujących kartę abonamentową  

z oferty badanej 

wartość punktowa oferty = -------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40% 

największa liczba punktów akceptujących kartę 

abonamentową 

 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej - adres e-mail.: dyr.generalny@gugik.gov.pl  

do dnia 14 grudnia 2018 r. do godziny 16.00. 

2. Ofertę składa wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli. 

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl
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3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest: 

Pani Małgorzata Buczek tel. 22 56 31 478, e-mail: malgorzata.buczek@gugik.gov.pl 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia  

w  formie wskazanej w ust 1 nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia 

oraz kwotę podatku VAT. 

2. Cenę należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

Zał. nr 1- wzór formularza ofertowego, 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

                                                                    12 grudnia 2018 

                                                                                                                          DYREKTOR 

Biura Dyrektora Generalnego 

 

          Beata Mastalerz 
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