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Łódź, dnia 6 grudnia 2017 r. 

 

ZATWIERDZIŁ 

 

……………………………….. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje 

się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017.1579), 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza 

do przedstawienia oferty cenowej na: 

 

 

„ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO-

REKREACYJNYCH PRACOWNIKOM ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU 

WOJEWÓDZKIEGO NFZ” 

 

 

1. Zamawiający: 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Kopcińskiego 58, 

90-032 Łódź, 

tel. 42 275 48 53  

fax. 42 275 48 50, 

e-mail: przetargi@nfz-lodz.pl 

www.nfz-lodz.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia dostępu do zróżnicowanych 

obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom ŁOW NFZ w ramach programu sportowo-

rekreacyjnego na terenie województwa łódzkiego, a w szczególności na terenie Łodzi, Sieradza, 

Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic, współfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Dofinansowanie będzie obejmowało jedynie kartę dla pracownika. Dzieci 

pracowników oraz osoby towarzyszące nie będą objęte dofinasowaniem z ZFŚS. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia 

usług dla zgłoszonych przez Zamawiającego pracowników, ich dzieci i osób towarzyszących 

(zwanych dalej także „Użytkownikami”), polegających na zapewnieniu dostępu 

do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu sportowo-

rekreacyjnego, za okazaniem przez użytkowników imiennych kart dostępu do obiektów i zajęć 

sportowo-rekreacyjnych (zwanych dalej także „kartami”). Karty zostaną wydane Zamawiającemu 

bez dodatkowych opłat. 
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Jedynym dopuszczanym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji dostępu Użytkowników 

do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta, po okazaniu której wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz podpisem na liście, za wyjątkiem dzieci 

nieposiadających legitymacji szkolnej, użytkownik zostanie wpuszczony do danego obiektu. 

Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych opłat przy weryfikacji użytkowników, poza 

ceną karty określoną w umowie. Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie od użytkowników 

innych danych, niż niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia tj. imienia i nazwiska 

pracownika, dziecka pracownika lub osoby towarzyszącej pracownikowi, chyba że będą 

to działania nie związane z umową zawartą w wyniku niniejszego postępowania. 

 

Przez obiekt sportowo-rekreacyjny, zwany dalej także „obiektem”, należy rozumieć samodzielnie 

zwarty zespół urządzeń terenowych (zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do 

uprawiania sportów na świeżym powietrzu) lub budynków, których całość lub część przeznaczona 

jest do celów sportowo-rekreacyjnych o oddzielnym adresie administracyjnym. 

Karta będzie uprawniać użytkowników do dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na 

następujących warunkach: 

 

Dostępność do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych będzie miała charakter nielimitowany lub 

limitowany, na podstawie kart imiennych w zależności od wybory dokonanego przez pracownika. 

 

W ramach świadczonej usługi karta imienna ma zapewniać użytkownikowi: 

 

a) karta nielimitowana - uprawniająca do korzystania z obiektów i zajęć sportowo-

rekreacyjnych, bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez jakichkolwiek 

ograniczeń i stosowania limitów, czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi 

usługami; 

b) karta uprawniająca do korzystania z obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych 1 raz 

dziennie w każdym miesiącu - bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez 

stosowania jakichkolwiek limitów czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi 

usługami; 

c) karta uprawniająca do korzystania z obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych 2 razy 

w tygodniu w każdym miesiącu - bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez 

stosowania jakichkolwiek limitów czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi 

usługami;  

 

Wykonawca musi zapewnić dostęp do co najmniej 500 zróżnicowanych obiektów w Polsce, 200 

zróżnicowanych obiektów w województwie łódzkim, w tym co najmniej 100 obiektów w Łodzi 

oraz dostęp do basenów dla Dzieci Pracowników do lat 15. Przez dostęp do obiektów Zamawiający 

rozumie wstęp do obiektów i udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, z zastrzeżeniem 

poniższych zapisów. 

W obiektach w ramach oferowanego programu sportowo-rekreacyjnego Wykonawca musi 

zapewnić, bez dodatkowych opłat (m.in. bez dodatkowych opłat związanych z wykupem karty 

członkowskiej), dostęp co najmniej do: 

a) w pakiecie nielimitowanym: siłowni, basenu, sauny, zajęć sportowo-rekreacyjnych takich 

jak: aerobic/fitness, aqua aerobic, indoor cycling, gimnastyka, joga, nauka tańca, pilates, 

nordic walking, ścianka wspinaczkowa, zumba, squash, 
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b) w pakiecie 1 raz dziennie: siłowni, basenu, sauny, zajęć sportowo-rekreacyjnych takich 

jak: aerobic/fitness, aqua aerobic, indoor cycling, gimnastyka, joga, nauka tańca, pilates, 

nordic walking, ścianka wspinaczkowa, zumba. 

c) w pakiecie 2 razu w tygodniu: siłowni, basenu (minimum 60 minut), sauny, zajęć 

sportowo-rekreacyjnych takich jak: aerobic/fitness, aqua aerobic, indoor cycling, 

gimnastyka, taniec, joga, , nordic walking. 

 

Za dodatkową opłatę nie uważa się zwrotnych kaucji pobieranych przez obiekt. 

 

W obiektach sportowo-rekreacyjnych, w ramach oferowanego programu sportowo-rekreacyjnego 

Wykonawca musi zapewnić dostęp do zajęć squash, do których Zamawiający dopuszcza dopłatę 

nie wyższą niż 15,00 zł. (słownie złotych: piętnaście). 

 

Przewidywana liczba Użytkowników, którzy zostaną zgłoszeni w ramach programu sportowo-

rekreacyjnego w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy wynosi: 78 pracowników, 18 dzieci 

pracowników oraz 13 osób towarzyszących. Liczba ta jest liczbą orientacyjna, przyjętą w celu 

możliwości skalkulowania oferty i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Podana 

liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Z uwagi na fakt, że korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie w zajęciach, 

oparte jest na dobrowolności, Zamawiający zastrzega możliwość niekorzystania z dostępu do usług 

takiej samej liczby pracowników w poszczególnych miesiącach obowiązywania umowy. 

Wykonawca będzie ponosił ryzyko zmniejszania liczby Użytkowników korzystających z usług 

dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych i nie będą mu z tego tytułu przysługiwały 

żadne roszczenia. 

 

Przewidywany poziom dofinansowania programu sportowo-rekreacyjnego z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 20,00 zł na rzecz każdego zgłoszonego pracownika. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

4. Termin związania ofertą:  

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

określonego w punkcie 8.2. zapytania ofertowego. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

5. Dokumenty jakie Wykonawca winien załączyć do oferty: 

5.1. W celu ustalenia prawidłowej reprezentacji Wykonawcy Zamawiający wymaga załączenia 

do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli osoba reprezentująca 

Wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym 

rejestrze, Zamawiający wymaga przedłożenia pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa 

winien być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

5.2. W celu dokonania weryfikacji oferty Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykaz 

obiektów sportowo-rekreacyjnych akceptujących karty oferowane przez Wykonawcę. 
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6. Opis sposobu obliczenia ceny: 

6.1. Jako podstawę oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty z podatkiem od towarów 

i usług VAT za 12 miesięcy świadczenia na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

usługi zapewnienia dostępu do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych 

pracownikom ŁOW. 

6.2. Cena oferty służy tylko porównaniu ofert przy założeniu ilości Pracowników, Dzieci oraz Osób 

Towarzyszących zgodnych z opisem Zamawiającego oraz założeniu 12 miesięcznego okresu 

obowiązywania umowy. 

6.3.  Oferowana cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające 

z obowiązujących przepisów, jak również ewentualne upusty proponowane przez 

Wykonawcę. 

6.4. Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z zestawieniem zawartym w formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

6.5. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku oraz podana słownie. 

 

7. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

7.1. Zamawiający wymaga złożenia jednej oferty na cały zakres zamówienia. 

7.2. Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (można 

wykorzystać załączony formularz ofertowy lub złożyć ofertę cenową zgodnie z wzorem). 

7.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (tj. osobę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy). 

7.4. W przypadku składania ofert osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską, oferta musi być 

zapakowana w zamkniętą, nieprzezroczystą kopertę/opakowanie. Koperta/opakowanie winno 

być oznaczone nazwą Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: „Oferta 

na świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo 

rekreacyjnych dla pracowników Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia”. 

7.5. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 5. zapytania ofertowego. 

 

8. Miejsce oraz termin składania ofert: 

8.1. Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w Łódzkim Oddziale 

Wojewódzkim NFZ przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, Kancelarii, w godzinach pracy, 

tj. 8:00-16:00 lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@nfz-lodz.pl. 

8.2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2017 r. 

8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

9.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert:Cena – 40 %,Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Łodzi – 

30%,Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa łódzkiego, poza 

granicami administracyjnymi miasta Łodzi – 20%,Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych 

na terenie Polski – 10%.Ocena punktowa w kryterium „Cena” (C) dokonana zostanie zgodnie 

ze wzorem: 
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C = (C min /C bad) x 100 

gdzie: 

C - ilość punktów badanej oferty, 

Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, 

Cbad - cena oferty badanej  

 

Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym. Cena 

oferty służy tylko porównaniu ofert przy założeniu ilości pracowników, dzieci oraz osób 

towarzyszących zgodnych z opisem Zamawiającego oraz założeniu 12 miesięcznego okresu 

obowiązywania umowy. 

 

9.3. Ocena punktowa w zakresie kryterium „Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie 

Łodzi” dokonana będzie na podstawie poniższego wzoru: 

 

LŁ = (LŁ bad /LŁ max) x 100 

gdzie:  

LŁ - ilość punktów badanej oferty, 

LŁ bad – liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w Łodzi, akceptujących karty oferowane 

przez Wykonawcę badanej oferty, 

LŁ max – największa liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w Łodzi, akceptujących karty 

oferowane przez Wykonawcę. 

 

9.4. Ocena punktowa w zakresie kryterium „Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych 

w województwie łódzkim, poza granicami administracyjnymi miasta Łodzi” dokonana będzie 

na podstawie poniższego wzoru: 

 

LWŁ = (LŁ bad /LŁ max) x 100 

gdzie: 

LWŁ - ilość punktów badanej oferty, 

LWŁ bad – liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w województwie łódzkim, poza 

granicami administracyjnymi miasta Łodzi akceptujących Karty oferowane przez Wykonawcę 

badanej oferty, 

LWŁ max – największa liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w województwie łódzkim, 

poza granicami administracyjnymi miasta Łodzi, akceptujących karty oferowane przez 

Wykonawcę. 

9.5. Ocena punktowa w zakresie kryterium „Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie 

Polski” dokonana będzie na podstawie poniższego wzoru: 

 

LWP = (LP bad /LP max) x 100 

gdzie:  

LWP - ilość punktów badanej oferty, 

LWP bad – liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Polski akceptujących karty 

oferowane przez Wykonawcę badanej oferty, 

LWP max – największa liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Polski 

akceptujących karty oferowane przez Wykonawcę. 
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Do oceny oferty Zamawiający przyjmie liczbę obiektów sportowo - rekreacyjnych w Łodzi 

oraz w województwie łódzkim, poza granicami administracyjnymi miasta Łodzi oraz ogólną 

liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy złożonego w „Formularzu oferty” oraz dołączonego do oferty wykazu obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z definicją obiektu sportowo-rekreacyjnego podaną w pkt 2 

niniejszego zaproszenia. 

 

W przypadku braku podania w „Formularzu ofertowym” ilości obiektów sportowo-

rekreacyjnych lub rozbieżności w podanej liczbie obiektów w „Formularzu ofertowym” 

w stosunku do liczby obiektów ujętych w wykazie, Zamawiający przyjmie ilość obiektów 

sportowo - rekreacyjnych wykazanych przez Wykonawcę w wykazie obiektów dołączonym 

do „Formularza oferty”. 

 

Do oceny oferty w kryterium „Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych w Łodzi” oraz „Liczba 

obiektów sportowo-rekreacyjnych w województwie łódzkim, poza granicami 

administracyjnymi miasta Łodzi” i „Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski” 

Zamawiający przyjmie wykazane przez Wykonawcę w wykazie obiektów dołączonym 

do „Formularza oferty” obiekty, w których zakres usług będzie obejmował co najmniej jeden 

rodzaj z zajęć sportowo - rekreacyjnych wymienionych w niniejszym zaproszeniu ofertowym 

i nie będzie wymagał żadnych dodatkowych dopłat poza ceną karty lub będzie obejmował 

zajęcia squash z dopłatą maksymalnie 15,00 zł (słownie złotych: piętnaście). Podanie w ofercie 

obiektów świadczących tylko usługi takie jak np.: masaże, solaria, zabiegi kosmetyczne, zabiegi 

fryzjerskie nie będzie miało wpływu na punktową ocenę ofert. 

 

W przypadku, gdy dwa (lub więcej) niezależne podmioty świadczące usługi będące 

przedmiotem zamówienia zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, 

wówczas zostaną zakwalifikowane jako dwa (lub więcej) odrębne obiekty sportowe. Zajęcia 

oferowane w jednym obiekcie (pod jednym adresem administracyjnym) przez ten sam podmiot 

traktowane będą jako jeden obiekt. 

 

9.6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria wg wzoru: 

 

O = C x 40%+ LŁ  x30%+ LWŁ x 20% + LP x10% 

gdzie: 

O - ilość punktów badanej oferty, 

C – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Cena”, 

LŁ - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Liczba obiektów sportowo – 

rekreacyjnych w Łodzi”, 

LWŁ - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Liczba obiektów sportowo – 

rekreacyjnych w województwie łódzkim, poza granicami administracyjnymi miasta Łodzi”, 

LP - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Liczba obiektów sportowo – 

rekreacyjnych na terenie Polski”, 

9.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów, według kryteriów określonych w pkt 8.1. 

10. Informacja o formalnościach: 
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10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany warunków zamówienia lub ich odwołania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej oferty, w tym wypadku 

stronom prowadzonego postępowania nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 

do Zamawiającego. 

10.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony danych osobowych powierzonych 

w ramach realizacji zamówienia oraz poufność informacji, które uzyskał od ŁOW NFZ 

w związku z wykonywaniem umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać 

powyższe informacje wyłącznie w celu należytego wykonania umowy. Obowiązek 

zachowania w tajemnicy danych ŁOW NFZ dotyczy w szczególności informacji prawnie 

chronionych, które to informacje Wykonawca uzyska w trakcie lub w związku z realizacją 

umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie 

nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących 

przepisów. 

10.3. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować do p. Beaty Zajdel, 

tel.  42 275 40 64, pytania dotyczące procedury należy kierować do p. Magdaleny Piechoty, 

tel. 42 275 48 53. 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy. 

2. załącznik nr 2 - wzór umowy o zachowaniu poufności wraz z załącznikiem, 

3. załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia wraz z załącznikiem. 


