PN 520/2021 usługi sportowo-rekreacyjne

Poznań, 28 kwietnia 2021 r.

dotyczy: postępowania nr PN 520/2021 prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp
o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust. 1 ustawy pzp, na
świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla Pracowników
Zamawiającego, ich osób towarzyszących, dzieci do lat 15-tu oraz seniorów, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.

1. Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr PN 520/2021 usługi sportowo-rekreacyjne na świadczenie usług
sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla Pracowników Zamawiającego, ich osób
towarzyszących, dzieci do lat 15-tu i seniorów oraz na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, została
wybrana następująca firma:
Wykonawca nr 1
Benefit Systems S.A., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa
cena brutto oferty wynosi:
Cena brutto imiennej karty dla jednego
Lp.

Użytkownik

użytkownika za jeden miesiąc kalendarzowy
(cena jednostkowa karty)

1
2
3

Pracownik Zamawiającego
Osoba towarzysząca powyżej 15 roku życia
Osoba towarzysząca do lat 15, uprawniona do korzystania tylko z basenu
Osoba towarzysząca do lat 15, uprawniona do korzystania z minimum 3 usług
obejmujących co najmniej taniec, sztuki walk i basen
Senior, tj. osoba po ukończeniu 60 roku życia, uprawniona do korzystania z
usług objętych umową, obejmujących co najmniej jedną wizytę dziennie do
godz. 16:00
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92,00 PLN
160,01 PLN
40,00 PLN
89,00 PLN
49,00 PLN

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert.
2. Zamawiający informuje, że w postępowaniu ofertę złożyła firma:
BENEFIT SYSTEMS SA., Pl. Europejski nr 2, 00-844 Warszawa – oferta nr 1
3.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

cena

Obiekty w
Poznaniu

Obiekty
w Wlkp.

Łączna

1

BENEFIT SYSTEMS SA., Pl. Europejski nr 2,
00-844 Warszawa

60,00

30,00

10,00

100

Małgorzata
RadwańskaBorucka
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