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PN 442118 uslugi sportowo-rekreacyjne

Pomari, 14 marca 2018 r.

Dotyczy: postepowania w trybie przetareu nieograniczoneeo nr PN 442118 o wartoSci mniejszei ni2 kwoty
okreSlone w przepisach w.vdanych na podstawie art. I

I

ust. 8 Pzp. na Swiadczenie uslug sportowo-rekreacyjnych

na podstawie kart abonamentow.vch dla Pracownik6w Zamawiaj4cego. ich os6b towarz.vsz4cych i dzieci. zgodnie

z wymasaniami Zamawiaj4cego.

l.

I ustawy z dnia 29 stycmia 2004r. z p6in. zrl. prawo zam6wieri publicmych
Zamawiajqcy informuje, 2e w postgpowaniu nr PN 442118 na Swiadczenie uslug sportowo-rekreacyjnych na
podstawie kart abonamentowych dla Pracownik6w Zamawiaj4cego, ich os6b towarzysz1cych i dzieci, zgodnie
z wymaganiami Zamawiaj4cego, zostala wybrana nastgpuj4ca firma:

Na podstawie art. 92 ust.

Bf,NEFIT SYSTEMS SA
Pl. Europejski nr 2
00-844 Warszawa
cena brutto
Cena brutto imiennej karty dle jednego u2ytkownika za

Lp.

Uiytkownik

I

Pracownik Zamawirjqcego

90.ffi PLN brutto

)

Osoba towarzyszqca powy2ej 15 roku Zycia

160.00 PLN brutto

3

Osoba towarzyszqca do lat 15, uprawniona do korzystania

jeden miesiqc kalendarzowy (cena jednostkowe kerty)

40.fi) PLN brutto

tylko z basenu
tl

Osoba towrrzyszqce do lat 15, uprrwniona do korzystrnia z

89.fi) PLN brufto

minimum 3 uslug obejmujqcych co najmniej teniec, sztuki

walk i basen

Wybrany Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu oraz uzyskal najwy2szq lqcm4 liczbg punkt6w

w kryteriach oceny ofert.

2.

Zamawiaj4cy informuje, 2e w postgpowaniu ofertg zlo2yla firma:

BENEFIT SYSTEMS SA., Pl. Europejski rv 2,00-844 Warszawa
Streszczenie oceny i por6wnania
Nazwa i adres
Nr
Wykonawcy
oferty

I

ul.Pl.Europejski nr
00S44 Warszewa

2

oferta nr I

ofert
Przymana punktacja
w poszczeg6lnych kryteriach ocen ofert
Cena kametu

BENEFIT SYSTEMS SA

-

-

Pr zy

ntana l4czrra punktacj a

40 pkt

Liczba obiekt6w sportowo - rekreacyjnych w na
terenie Pomania (min. 70 obiekt6w) - 50 pkt
Liczba obiekt6w sportowo - rekreacyjnych w na
terenie wojew6dztwa wielkopolskiego
(min. 200 obiekt6w) - l0 pkt

100

pkt.

ZASTEPCA DYREKTORA

14, 6l -7 04 Poman
sekretariat 61 852 89 19
tel.: centrala 61 852 85
ibch@ibch.poman.pl
e-mail:
faks:61 8520532
NrP 777-00-02-062
REGON 000849327
hnp ://www. ibch.poznan.pl
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