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Ogloszenie or 500066268-N-2018 z dnia 27-03-2018 r.

Zaklad Ubezpieczcn Spoleczn,'ch Oddzial w \ValhrL)'chu: Zakup kart sportuwych dla okolo 300
pracownikow Oddzialu i uprawnion}'ch czlonk()w rod.lin

OGLOSZENIE 0 UUZIELENIU ZAM()WIENIA - Uslu~i

Zamicszczanie ogloszenia:
obowi¥kowc

Ogloszenie dotyc1.Y:
zamowienia publicznego

Zamowienie dot)'czy projektu luh programu wspolfinansowanego zc srodko,,' Unii Europcjskicj
nie

Zamowicnic bylo pn.edmiotern ogloszenia ","'Riuletynie Zamowicn Publicznych:
lak
Numer ogloszenia: 517192-N-2018

Ogloszenie 0 zmianic ogloszenia zostalo zamieszczune w Biulet}'nie Zamowien Public7.nych:
me

SEKCIA I: ZAMAWIA.J!\CY

I. I) NAZWA I ADRES:
Zakfad Ubczpieczen Spolecznych Oddzial w Walbrzychu, Krajo\\')' numer identytikacyjny
00001775600198, ul. Kaszlanowa 1,58-390 Walbrzych, woj. dolnosl~skie, panstwo Polska.
leI. 74 6497175, c-mail krzysztof.marciniak@zus.pl,faks746497112.
Adrcs strony intemetowej (uri):

1.2) RODZAJ ZAMA WIAJ<\CEGO:
Podmiot prawa publiczncgo

SEKC.JA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Naz","'anadana zamowieniu przez zamawiajllcego:
Zakup kart sportowych dla okolo 300 pracownikow Oddzialu i upra\\l1ionych czlonk6w rodzin

Numer referenc,yjny(jeteli dotyczy):
430000/271/1/2018-ZAP

11.2) Rodzaj zamowienia:
Uslugi

1I.3} Krotki opis prr.cdmiotu zamowienia (ll'ie/ko.{t, zakres, rodzaj i Uost dostall', uslllg Illb robot
budowlanych Illb o/crdlenie zapotrzebowania i ",,'ymagwl) a w prL)'padku partncrstwa
innO\\'acyjne~o - okrdlenie zapotrzebowania na innowacyjn)' produkt, uslu~'r lub robot)'
budowlanc:

I. Przedmiotem zamowieniajest swiadczcnic uslug z zakresu sportu i rekrcacji dla okolo 300
os6b - praco\\nik6w Oddzialu ZUS w Walbrzychu i czlonk6w ich rodzin zapeymiajqc: 1.1. dla
okolo 75 os6b praco\\-l1ik6w i czlonk6w rodziny po"yzej 15 roku Zycia nielimitowany dost~p do
obiekt6w sportowo-rekreacyjnych - klubow fitness, silowni i plywalni w calym kraju - w
szczeg6lnosci na tercnie miejscowosci: Walbrzych, Swidnica, Dzierzoni6w, Klodzko, Kamienna
G6ra, Bielawa, Swiebodzice ,Jelenia Gorn, Lubail, Zgorzc1cc. Przez niclimitowany dost~p do
obiekt6w sporto\\-')'ch rozumiec naldy dost~p bez okrdlonego dziennego i miesit?cznego limitu
wejsc w ramach karnetu do ohiektu. 1,2. dla okolo 10 osob czlonkow rodziny do 15 roku Zycia
nic1imitowany dost~p do uslug dcdykowanych dzieciom, tj, plywalni, nauki tarlea, sztuk walki,
scianek wspinaczko"')'ch, grot solnych i lodowisk w catym kraju - w s7.czeg6lnosci na terenie
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miejscowosci: Walbrzych, Swidnica. Dzierzoniow, Klodzko, Kamienna Gora, Bielawa.
Swiehodzice, Jelenia G6ra, Luhan. Zgorzelec. Przez nielirnitowany dostc;p do ohiektow
sporto\\-)'ch rozumicc naleZy dost~p bez okreslonego dziennego i miesi~cznego limitu \\o'ejsew
ramach kamctu do ohicktu. 1.3. dla okolo 195 osob praco\\-nikow i czlonkow rodziny po\\-yzej
15 roku zycia limitowany dost~p do obiektow sportowo-rekrcacyjnych - klub6w fitness, silo\mi
i plywalni w cafym kraju - w szczcg61nosci na tcrcnie miejscowosci: Walbrzych, Swidnica,
DzierZoniow, Bielawa. Swicbodzice. Klodzko, Kamienna G6ra. Jelenia G6ra, Lubail, ZgorzeIcc.
Przez limitowany dostifP do obickt6w sportowych rozurniee nalei:y maksymalnie osiem wejse w
miesiqcu. Czas trwania jednorazowego pohytu w obickcic (czas korzystania z uslugi) nie moze
bye krotszy niz 60 minut. 1.4. dla okolo 20 os6b czlonkow rodziny do 15 roku zycia limitowany
dostifP do obiektow sportowo-rekreacyjnych - pfywalni w cafym kraju - w szczegolnosci na
tcrenie miejscowosci: Walbrzych, Swidnica. Dzierzoniow, Bielawa, Swiebodzice, Klodzko.
Kamienna Gora, Jelenia Gora, Luhail, Zgorzelec. Przez limitowany dost~p do obicktow
sportowych rozumiee naleZy maksymalnie osiem wejsc w miesi'lcu. Czas trniania
jednorazowego pobytu w obiekcie (czas korzystania z uslugi) nie moze bye kr6tszy nii: 60
minut.

II ..•) Informacja 0 czt;sciach zamowienia:
Zamowienie hylo podzielone na CZfsci:
nie

11.5)Glowny Kod CPV: 92000000-1

Oodatkowe kody CPV: 92620000-3, 92610000-0, 92600000-7

SEKCIA Ill: PROCEDURA

III. I) TRY8 U()ZIELENIA ZAMOWIENIA
przctarg nieogranic7.Ony

111.2)Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamiczne~o systemu zakUptlW
me

111.3)Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UI>ZIELENIE ZAMOWIENIA

IV,I) IJATA UIJZIELENIA ZAMOWIENIA: 15/0312018
IV.2) Calkowita wartosc zamowienia
\Vartosc hcz VAT 165277.78
\Valuta PLN

IV.3) INFOR:\IAc.m 0 OFERTACII
Liczba otrzymanych ofert: 1
wtym:
liczba otrzymanych ofect od malych i srednich przedsi~biorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych pailstw czlonkowskich Unii Europejskiej:
o
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z pailstw nieberd'lcych czlonkami Unii Europejskicj:
o
liczba ofert otrzymanych drogf}elcktroniczn,,: 0

IVA) L1CZ8A OIJRZUCONYCII (JFERT: 0
IV.S) NAZWA I AORES WYKONAWCY, KTOREMU UIJZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowicnic 7.Ostaloudzielonc \\ykonawcom wsp6lnie ubiegaj'lcym si~ 0 udzielenie:
me

Nazwa wykonawcy: Benefit System S.A.
Email \N)'konawcy:
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Adres poeztowy: Plac Europejski 2
Kod poezto"y: 00-844
Miejscowosc: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieekie

Wykonawca jest malym/srednim przedsirybiorq:
me
Wykonawea poehodzi z innego panstwa ezlonkowskiego Unii Europejskiej:
me
Wykonawea pochodzi z innego pailstwa nie ~d~eegoezlonkiem Unii Europcjskicj:
me

IV.6) INFORMAC.'A 0 CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTF_I
UMOWY ORAZ 0 OFERTACII Z NAJNIZSZ>\ I NA.IWYZSZ,\ CEN>\IKOSZTEM

Cena wybrancj oferty/wartosc UOlOW)' 178500.00
Oferta z najnizsU} ecn'J!'kosztem 178500.00
Ofen a z najwyzsZlj eeno/kosztem 178500.00
Waln!a: PLN

IV.7) Informacje na temat podw)'konawstwa
Wykonawea przewiduje powierzenie \\ykonania ez~scizamowienia
pod\';)'konawey/pod\'oykonawcom
me

Wartosc tub proeentO\ ••.a ez~sezamowienia. jaka zostanie powierzona pod"'ykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.S) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASAUNIENIE UIlZIF.I.ENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOC.IAC.J1 IlEZ
OGI.OSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNE.I RF,KI ALBO ZAPYTANIA 0 CENF,

IV.9.1) Podsta,,'a prawna
Post~powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienic w)'boru trybu
Nalety podae uzasadnienie faktyezne i pra\'ol1C\\yboru trybu oraz "yjasnie. dlaezcgo
udzielenic zamowienia jest zgodne z przcpisami.
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