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Znak sprawy: EZ-ZR-11-2021  

                                 Formularz ofertowy 

usługa 
(nazwa rodzaju zamówienia)  

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie  

73-110 Stargard ul. Stefana Okrzei 6 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i 

wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu udostępnionego 
przez wykonawcę dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie.  

2. Zakres usług dostępny w ramach programu dla pracowników obejmować będzie co 
najmniej fitness (aerobic, aqua aerobic, pilates, spinning itp.) basen, sauna, siłownia, 
grota solna, lodowisko. 

3. Karnet (karta) musi zapewnić dostęp do co najmniej 3 obiektów w Stargardzie.   
4. Karnet (karta) wystawiony przez Wykonawcę ma mieć formę dokumentu imiennego 

ważnego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
5. Dostęp w ramach kart imiennych na pracownika  z dostępem limitowanym dla ok. 70 

pracowników wg listy przygotowanej przez Zamawiającego.  
6. Karnet daje możliwość skorzystania z dostępu do obiektów na terenie całego kraju.  
7. Dostęp  do obiektów w pełnym zakresie godzin otwarcia, limit czasowy nie krótszy 

niż 45 minut za wyjątkiem sauny i siłowni.  
8. Liczba karnetów jest szacunkiem dokonanym na podstawie aktualnego 

zainteresowania pracowników tą formą rekreacji, dlatego zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmiany ilości  (zarówno w górę jak i w dół).  

9. Zamawiający  przekaże Wykonawcy listę imion i nazwisk z określeniem określonej 
lub nieokreślonej liczby wizyt  w obiektach w każdym 1 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym.  

10. Liczba karnetów może ulec zmianie w każdym okresie rozliczeniowym. 
 
a) termin wykonania zamówienia: od 1 marca 2021r. do 28 lutego 2022 r. 

b) okres gwarancji: - 

c) warunki płatności: przelewem  do 30 dni od daty otrzymania faktury 

d) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. 

III. Forma złożenia oferty 

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2021 r. do godz. 

10:00 w formie*: 

 pisemnej (osobiście, listowanie) na adres jw. lub w wersji elektronicznej na email: 

oferty@mpgk.stargard.pl  
 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa: ……………………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Adres: ………………………….……………. 

………………………………………………………….. 

tel. kontaktowy, ………………………..adres email:………………………………………….. 

 

 

 

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
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L.p Nazwa Cena 

netto 

Cena 

brutto 

1 Program I Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z 

dowolnie wybranej ilości obiektów i aktywności sportowej i 

rekreacyjnej w ciągu jednego dnia.  

  

2 Program II - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z 

dowolnie wybranego obiektu lub form aktywności sportowej i 

rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie  

Liczba wejść na karcie wynosi 30 wizyt w miesiącu 

  

3 Program III - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z 

dowolnie wybranego obiektu lub  formy aktywności sportowej i 

rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie,  

Liczba wejść na karcie wynosi 10 wizyt w miesiącu 

  

4 Program IV - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z 

dowolnie wybranego obiektu lub  formy aktywności sportowej i 

rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie,  

Liczba wejść na karcie wynosi 8 wizyt w miesiącu 

  

5 Program V - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z 

dowolnie wybranego obiektu lub  formy aktywności sportowej i 

rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie,  

Liczba wejść na karcie wynosi 6 wizyt w miesiącu 

  

                                                                                     Razem:   

 

Zobowiązujemy się zapewnić w trakcie trwania umowy dostęp do obiektów zlokalizowanych 

w miastach wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

minimum do 3  obiektów łącznie na terenie Miasta Stargard. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

Oświadczam, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisze: 

 

          1.………….………………………………           …………………………………… 

             (imię i nazwisko)                                                               (pełniona funkcja) 

 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część oferty są: 

1) Wzór umowy  

2) Wykaz obiektów i usług na terenie Miasta Stargard 

 

 

 

……………………..  dnia …………………. r.  

                                        

           
 Podpis osoby upoważnionej 

 

* nie potrzebne skreślić                      


