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Warszawa: Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 148014 - 2016; data zamieszczenia: 21.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 158165 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 437 13 00, faks 22 437 13 90.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Służba Specjalna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostęp do usług sportoworekreacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie
dostępu do usług sportowych i rekreacyjnych, w ramach miesięcznego abonamentu dla
funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dzieci funkcjonariuszy
i pracowników (dotyczy dzieci do 15 roku życia) oraz osób towarzyszących, zwanych
Użytkownikami, na podstawie imiennego karnetu. W ramach abonamentu Użytkownicy
powinni mieć dostęp do obiektów sportowych oraz możliwość skorzystania z oferowanych
tam usług sportowych i rekreacyjnych w szczególności: - korzystania z całorocznego krytego
basenu z wyznaczonymi torami pływackimi, - korzystania z siłowni, - zajęć fitness, - zajęć
sztuk walki, - korzystania z sauny. 2. Przedmiot zamówienia winien być świadczony w
obiektach sportowo - rekreacyjnych, zlokalizowanych w co najmniej następujących miastach:
- Białystok, - Bydgoszcz, - Gdańsk, - Katowice, - Kraków, - Lublin, - Łódź, - Poznań, Rzeszów, - Szczecin, - Warszawa, - Wrocław. 3. Przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt
4, winien być świadczony w co najmniej następującej ilości obiektów sportowo rekreacyjnych: - 25 w Warszawie, - 5 w pozostałych ww. miastach. 4. Usługi sportowo rekreacyjne wymienione w pkt 1 dostępne będą: - w mieście Warszawa - w co najmniej
pięciu różnych obiektach sportowo - rekreacyjnych zaliczanych do ogólnej liczby obiektów
sportowo - rekreacyjnych wymaganych zgodnie z pkt. 3, tj. min.: pięć basenów, pięć siłowni,
pięć zajęć fitness, pięć miejsc z sauną, pięć miejsc z zajęciami sztuk walki, - w pozostałych
miastach w co najmniej jednym obiekcie sportowo - rekreacyjnym zaliczanym do ogólnej
liczby obiektów sportowo - rekreacyjnych zgodnie z pkt 3, tj. min.: jeden basen, jedna
siłownia, jedne zajęcia fitness, jedno miejsce z sauną, jedno miejsce z zajęciami sztuk walki.
5. Przedmiot zamówienia powinien być świadczony na podstawie imiennego karnetu, bez
dodatkowych weryfikacji użytkowników takich jak np.: identyfikacja typu biometrycznego,
potwierdzenie za pomocą SMS, itp. Dopuszcza się wyłącznie weryfikację imiennego karnetu

na podstawie dokumentu opatrzonego zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika
karnetu. 6. W ramach abonamentu miesięcznego Użytkownicy powinni mieć możliwość
korzystania z różnorodnych usług sportowych i rekreacyjnych, w godzinach otwarcia obiektu
sportowego. 7. Dziecko (pracownika lub funkcjonariusza CBA) do 15 roku życia uprawnione
jest do korzystania w ramach Programu co najmniej z obiektów basenowych. 8. Czas
korzystania z zajęć w ramach usług, stanowiących przedmiot zamówienia: - korzystania z
całorocznego i krytego basenu z wyznaczonymi torami pływackimi - winien wynosić nie
mniej niż 60 minut, liczonych z czasem technicznym składającym się na czas przed i po
korzystaniu z zajęć; - korzystania z sauny - winien wynosić nie mniej niż 30 minut, liczonych
z czasem technicznym składającym się na czas przed i po korzystaniu z zajęć; - pozostałych
usług wymienionych w pkt. 1 - winien wynosić nie mniej niż 60 minut, liczonych z czasem
technicznym składającym się na czas przed i po korzystaniu z zajęć. 9. Cena imiennego
karnetu zapewniającego miesięczny dostęp do korzystania z usług stanowiących przedmiot
zamówienia w wymaganej przez Zamawiającego minimalnej ilości obiektów winna
obejmować całość świadczenia przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek dopłat
narzucanych przez umowy pomiędzy Wykonawcą, a obiektami sportowo-rekreacyjnymi lub
wynikających z regulaminów wewnętrznych obiektów sportowo - rekreacyjnych. 10.
Użytkownicy nie powinni być zobligowani do deklaracji korzystania z określonego obiektu
świadczącego usługi sportowe i rekreacyjne. 11. Wykonawca w ramach umowy umożliwi
także korzystanie z nowo dostępnych usług sportowych i rekreacyjnych, świadczonych przez
podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy z
Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Aktualny zakres usług sportowych i rekreacyjnych
powinien być dostępny na stronie internetowej Wykonawcy. 12. Na karnecie nie może
widnieć nazwa instytucji (Zamawiającego). 13. Wykonawca zapewni możliwość wystawienia
dwóch faktur VAT za usługę - jednej z kosztami, które pokrywają Użytkownicy, drugiej - z
kosztami pokrywanymi przez Zamawiającego. 14. Wykonawca nie będzie ograniczał
możliwości rezygnacji oraz ponownego zakupu karnetu przez Użytkowników obowiązkowym
okresem karencji oraz nie będzie pobierał dodatkowych opłat za wydanie duplikatów kart w
przypadku ich utraty bądź zagubienia. 15. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od
dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2016 r.). 16.
Wydanie karnetów imiennych przed rozpoczęciem pierwszego okresu rozliczeniowego (data
5 października 2016 r.) nastąpi, w terminie do 7 dni od dnia przekazania imiennej listy
Użytkowników..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.60.00.00-7, 92.61.00.00-0, 92.33.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
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VanityStyle Sp z o.o., ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122942,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 249,99



Oferta z najniższą ceną: 249,99 / Oferta z najwyższą ceną: 249,00



Waluta: PLN .
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