Załącznik nr 1 do ZP nr 1/2022

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu masażu dla klientów Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji.
2. Przedmiot zmówienia będzie realizowany w terminie 01.03.2022r. – 31.12.2022r.
3. Szacunkowa ilość minut masażu objęta zamówieniem wynosi:

Rodzaj usługi

liczba minut

masaż klasyczny (całościowy lub częściowy)

60 000

Masaże specjalne:
- odchudzający,
- gorącymi kamieniami,
- relaksacyjny,

10 000

4. Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia powinny posiadać ważne zaświadczenia lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku masażysty oraz ważne badania sanitarnoepidemiologiczne.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadają odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia – kopia kwalifikacji i uprawnień osób realizujących przedmiot zamówienia będzie
stanowiła załącznik do umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę OC na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych). Kopia polisy OC będzie stanowiła załącznik do umowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom
trzecim przez swoich pracowników.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego kontrolowania należytego wykonania usługi przez
Wykonawcę. Z czynności tych będzie sporządzany protokół , a ewentualne uchybienia muszą być usuwane
niezwłocznie.
9. Zmniejszenie przez Zamawiającego ilości minut objętych przedmiotem zamówienia i w związku z tym
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.
10. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie dwa w pełni wyposażone gabinety, zapewni usługę
sprzątania przez cały okres trwania umowy oraz wszelkie przeglądy dotyczące technicznego stanu
pomieszczeń.
11. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do zakupu kosmetyków do masażu oraz
ręczników celulozowych przez cały okres trwania umowy.
12. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest prowadzenia zapisów na masaże.

13. Wszelkie płatności za usługi masażu będą regulowane w kasie Zamawiającego.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przelewem na
konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, na podstawie faktury oraz protokołu zrealizowanych usług.
15. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ustalane są na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają podwyższeniu.
16. Zamawiający dokona oceny: spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie danych
zawartych w formularzu ofertowym oraz na podstawie dokumentów dostarczonych przez
potencjalnych Wykonawców.
Oferta składana przez Wykonawcę powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej
z tematem wiadomości: Oferta na świadczenie usług masażu w 2022 roku. Błędnie wypełnione oferty
nie będą rozpatrywane. Zaleca się żeby każda strona oferty oraz wszystkie załączniki były parafowane
przez osobę upoważnioną. Ofertę należy przesłać na adres email: rezerwacje@scsir.swarzedz.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z postępowania bez podawania przyczyn do
momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi
wyłącznie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana po rozpatrzeniu wszystkich ważnych ofert.
17. Kryteria wyboru Wykonawcy: cena – 100%
18. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Natalia Ziomek – Kierownik Działu Obsługi Klienta i organizacji zajęć
tel. 61-650-95-20, email: rezerwacje@scsir.swarzedz.pl.

