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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa 100 karnetów miesięcznych dla 
pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  10 karnetów dla dzieci do 

lat 14 oraz 10 karnetów dla osób uprawnionych, uprawniających do korzystania z usług 
rekreacyjnych i sportowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
 
2.  Oferta musi by jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

  

3. Wykonawca musi zapewnić w ramach karnetu możliwość skorzystania  z dostępu do obiektów 
sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju, w szczególności  minimum 100 obiektów                       
w województwie małopolskim, w tym obowiązkowo w następujących miastach: Kraków, 
Niepołomice, Wieliczka, Chrzanów, Olkusz, Oświęcim, Myślenice, Skawina.  
Karnet musi zapewniać dostęp  na terenie województwa małopolskiego  do co najmniej  trzech  
basenów o dł. min. 25 m każdy, do których dostęp nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi 
kosztami. 
Przez pojęcie obiekt sportowo-rekreacyjny należy rozumieć oddzielne miejsce, gdzie świadczone są 
przedmiotowe usługi rekreacyjne i sportowe.  
 
4.   Wykonawca w ramach oferowanych karnetów zapewni możliwość korzystania z różnych 
dyscyplin sportowo-rekreacyjnych pracownikom Zamawiającego, ich dzieciom  oraz osobom 
towarzyszącym, w tym: 

- wejścia do obiektów sportowo-rekreacyjnych  takich jak: basen , lodowisko, ścianka 
wspinaczkowa, korty do squash, sauna, siłownia, grota solna, klubów fitness itp. 

- korzystanie z usług rekreacyjnych i sportowych polegających na udziale w zajęciach takich jak: 
aerobic/fitness, pilates, siłownia, sztuki walki, taniec, joga, nordic walking,  itp.   

5. Dostęp do obiektów ma mieć charakter nielimitowany tj. dający możliwość korzystania  z różnych 
usług w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji 
korzystania z określonej lokalizacji. Zamawiający wymaga aby obiekty udostępniane 
Zamawiającemu posiadały przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 

6.  Dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych ma mieć charakter nieograniczony czasowo, dający 
możliwość korzystania z usług bez limitu czasowego, w pełnym zakresie godzin ich otwarcia, chyba 
że takie są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne i taki limit czasowy nie może 
być krótszy niż 45 minut; wyjątkiem są sauny. 

 

7.  Karta wystawiana przez Wykonawcę ma mieć formę dokumentu imiennego ważnego po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. autoryzacja użytkownika w obiektach odbywać 
się będzie tylko na podstawie okazania karty imiennej i ewentualnie potwierdzeniu tożsamości 
za pomocą dokumentu ze zdjęciem (dowód, prawo jazdy, paszport, legitymacja uczniowska).                    
W przypadku dzieci poniżej wieku szkolnego na podstawie okazania imiennej karty 
abonamentowej dziecka. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów weryfikacji 



użytkowników kart np. za pomocą systemów rozpoznających dane biometryczne (odcisk palca, 
itp.). 
 
8. Zamawiający przekaże  Wykonawcy tylko listę imion i nazwisk w celu wykonania zamówienia.  

 

9. Zamawiający informuje, że dostawa 100 karnetów dotyczy pracowników, 10 dla dzieci do lat 14 
oraz  10 dla osób uprawnionych, w stosunku do których ASP przewiduje dofinansowanie ceny 
brutto każdego karnetu w wysokości nie mniejszej niż  50%.  

 

10. Wykonawca zapewni również pełnopłatny dostęp do karnetów dla osób  nieobjętych 
dofinansowaniem, o którym mowa powyżej w pkt 9). 

 

11. Zamawiający informuje, że liczba tych  karnetów jest szacunkiem dokonanym na podstawie 
aktualnego zainteresowania pracowników tą formą rekreacji, dlatego też Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zmiany tej ilości (zarówno w górę jak i w dół).  

 
12. Aktualna lista aktywności oraz obiektów będzie zawsze dostępna na stronie internetowej 
Wykonawcy. 

13. Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.  

 
 
 

 


