
Warszawa, dnia 21 maja 2019r. 

 

Zaproszenie 

 

 Biuro Administracyjne Sądu Najwyższego uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

prowadzenie klubu odnowy biologicznej znajdującego się w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru 

Sprawiedliwości (KUWS) przy pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie.  

1. Uprawnienia 

Osoby zainteresowane, prowadzące działalność gospodarczą, muszą posiadać uprawnienia do 

prowadzenia zajęć siłowych oraz fitness lub zobowiązać się do zatrudnienia osób z wyżej 

wymienionymi uprawnieniami. 

2. Zakres obsługi klubu 

Prowadzenie zajęć fitness (choreograficznych, prozdrowotnych) w dni powszednie, robocze od godziny 

16:15. 

Prowadzenie zajęć siłowych lub nadzór wraz instruktarzem dla osób korzystających z urządzeń 

będących na wyposażeniu klubu. 

Nadzór nad stanem technicznym urządzeń, zgłaszanie usterek/uszkodzeń sprzętu, ustalanie przeglądów 

serwisowych (koszty naprawy pokrywa Zamawiający). 

Codzienne sprzątanie pomieszczeń w tym sal, pomieszczeń socjalnych, sauny itd. wraz z dostawą 

środków czystości i higieny. 

Przygotowywanie i aktualizowanie list osób korzystając z klubu. 

3. Czas pracy i osoby korzystające 

Klub jest czynny w dni robocze dla KUWS od godziny 11:00 do 19:00. Osobami korzystającymi z klubu 

są pracownicy Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz w miarę wolnych miejsc 

członkowie ich rodzin. 

4. Opis pomieszczeń. 

- sala „A” 47,01 m² - podłoga z klepki dębowej, z drabinkami mocowanymi do ściany; 

- sala „B” 59,32m² - podłoga z maty gumowej puzzle grubość 2cm z różnymi urządzeniami i sprzętem 

do ćwiczeń siłowych; 

- barek 19,72m²- podłoga z klepki dębowej, z szafkami stojącymi i wiszącymi oraz zlewozmywakiem, 

- szatnia damska - 10m² z szafkami; 

- szatnia męska - 10m² z szafkami; 

- WC, umywalka - 6,50m²; 

- natryski 4 kabiny - 6,70m²; 

- sauna - 3,50m²; 



5. Termin składania ofert. 

Oferty proszę złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godziny 

12:00 w Biurze Administracyjnym Sądu Najwyższego, w pokoju -1W 45. 

6. Inne informacje. 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Andrzej Laskus, tel. 22 530 80 42, 

e-mail ba@sn.pl 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną w terminie od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9:00 – 15:00. 

Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na czas oznaczony tj. na 12 

miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia tego okresu. 

Załącznik nr 1 – wzór umowy.  
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