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Informacja z otwarcia ofert 

 

 

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Agencji Oceny Technologii 

Medycznych   i   Taryfikacji   ich   dzieci   do ukończenia 15-tego  roku  życia  oraz  osób towarzyszących przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia 

w ramach opcji (prawo opcji) na kolejne 12 miesięcy – nr postępowania 5/2020. 
 

 

 Zamawiający informuje Wykonawców, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 

-  174 415,00 zł brutto – zamówienie podstawowe, 

-  174 415,00 zł brutto – zamówienie w ramach prawa opcji, 

- 348 830,00 zł brutto – łączna suma jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

 

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyznaczonym 

terminie, zostały złożone następujące oferty: 
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Przetarg 5/2020 świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników AOTMiT, ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia 

oraz osób towarzyszących przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia w ramach opcji o kolejne 12 miesięcy 

Numer 

oferty 

Nazwa oraz adres 

Wykonawcy 

1 2 4 

Łączna kwota 

brutto oferowana 

przez Wykonawcę 

za 12 miesięcy 

świadczenia usługi 

Koszt brutto za wariant 

nielimitowany dla 

pracownika (tzw. open) 

dostępu do obiektów i 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych na 

terenie całego kraju – 

korzystanie z kilku 

form aktywności w 

ciągu jednego dnia, w 

zależności od usług 

świadczonych w danym 

obiekcie  

Koszt brutto za wariant 

limitowany dla pracownika 

dostępu do obiektów i zajęć 

sportowo-rekreacyjnych na 

terenie całego kraju –  

maksymalnie raz dziennie, 8 

wejść w miesiącu. 

Koszt brutto za wariant 

nielimitowany dla osoby 

towarzyszącej (tzw. open) 

dostępu do obiektów i 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych na terenie 

całego kraju – 

korzystanie z kilku form 

aktywności w ciągu 

jednego dnia, w zależności 

od usług świadczonych w 

danym obiekcie 

1 

OK SYSTEM 

POLSKA S.A.           

00-807 Warszawa, 

Al. Jerozolimskie 96 

2 640,00 zł 7 700,00 zł 875,00 zł 184 128,00 zł  

2 

BENEFIT 

SYSTEMS S.A.            

00-844 Warszawa, 

Plac Europejski 2 

3 450,00 zł 6 440,00 zł 895,00 zł 180 228,24 zł 

 

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy należący do grup kapitałowych zobowiązani są, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji,  przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

                            

 


