Żmigród, dnia

23 .04.20

1

8 r.

tanie ofeńowe
ratoWn

Basenu Kapieloweqo AQUAGRÓD ń Żmiqrodzie
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy zdniaZ9 sĘcznia2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U.z2013poz.907,zpóźn.zln.),rv,racamysię zzapytaniemofertowymocenę
desłax/usług/robót+*do*łaayeh i zapraszamy do zlożenia oferty.

1. Zamawiający:
Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12

40 Żmigród,NlP:

5-000-40-56

55-

1

2.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

I.

Przedmiotem zamówienia są:

9

1

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej

na

Basenie Kąpielowym AQUAGRÓP

w

Żmigrodzie przy ul. Sportowej 13

w

skład którego

wchodzą:
o basen sportowy 25 metrowy, o powierzchni lustra wody 4I4

Ń

i głębokościod 1,35 m do 1,85 m, z

6-cioma torami pływackimi
o basen rekreacyjny o ksźałtachnieregulamych, powierzchnia lustra wody 760

m do I,25 m

z

Ń

i głębokościod 0,6

atrakcjami wodnymi takimi jak masaze karku, masażę ścienne,masaze lezakowe

i

denneo gejzery, grzybek, dzińkawodne, rwącarzeka, zjeżdżalniawodna rurowa anakofda, zjezdzalnia

kamikadze i zjeżdżalnia rodzinna

o brodzik dla dzieci o ksztahach półkolistych, powierzchnia lustra wody l20 m2 i głębokościod 0,20
m do 0,40 m.
Strona intemetowa: www.zpk-zmigrod.eu

il.

Zadanie obejmuje:

Zapevłnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się oraz przebywającym na teręnie pływalni odkrytej

Basenu Kąpielowego AQUAGROD

w Żmigrodzie

przy ul. Sportowej 13 zatrudniając odpowiednią

ilośćkadry ratowniczej w dni powszednie, soboty; niedziele

i

świętapoprzez

kierowanię i koordynowdnie dzińńpracy ratowników w czasie:
a) od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. w godz. 10.00 do 19.00

zorganizowanie,

b) we wtorki i czwartki od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.08.2018r. w godz. 10.00 do 20.00

c) w dniach06.07.2018 r.

oraz

10.08.2018 r. podczas nocnego pływania w godz. 19.00 do 23.00

(z

możliwościązmiany terminu w przypadku ńy chwarunków atmosferycznych)

d) w przypadku sprzyjających waruŃów atmosferycznych umowa możę być przedłużona do
20.09 .20 I 8 t na zasadach ustalonych pomiędz y zamawiającym a r ealizującym zamówienie
Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być świadczone zgodnie z obowlązującymi przepisami

w zakresach określonychRozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

z

dn. 23.0t.20I2 r. ,,'W

sprawie minimalnych wymagń dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego" (Dz.
Pracowników Wykonawcy

w

U.

z

2012

r. poz. 108)

i realizowanę przez

sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia Basenu Kąpielowego, w

wymaganej przepisami prawa ilościratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi
przepisami, stopnie ratownika WOPR.

4.

Termin i mieisce wvkonania zamówienia:

, Miejsce łvykonania zamówienia: Basen Kąpielowy

,'AQUAGRÓD" plzy OśrodkuSportu i

Rekreacji wZmigrodzie,ul. Sportowa 13 (gmina Żmigród).

'Termin wykonania zamówienia: od 01.06.2018

r. do 31.08.2018 r.

zmożliwościąprzedłużęnia

zamówienia na miesiąc wrzesień 2018 r.

5. Rodzaie

i opis krvteriów. którvmi zamawiaiacv bedzie sie kierował przy wvborze ofertv wraz

z podaniem znaczenia tvch

krvteriów i sposobu ocenv ofeń;

. Cena: l00 %

Zamawiający przyznamaksymalnaliczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę
najtańszą.

P

ozo stałe o

feĘ zośanąoceni one z go dni e ze w zor em:
C:

cena ofertowa

najniższa x

100 pkt.

cenabadanej oferty

6.

Mieisce. sposób i termin składania ofeń:

Oferty należy zŁożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufnościjej treśćoraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośó) w Zespole Placówek Kultury w
Żmigrodzie (sekretariat), ul. Wrocławska 12,55-140 Zmigród w terminie do dnia 30 lrwietnia
2018 r. do godz. 12 00
&

z dopiskiem: Ofeńa: ,,Obsługa ratownicza Basenu KąpielowegoAQUAGROD w Żmigrodziew
2018 roku"

ofertY, które rłrPłYną.do__siedzibY Zamańljp9so
po wyznaczonym terminie składania ofert będą
Nie dopuszcza się st łąaini"
wersji elektronicznej.

odsYłane bez otwierania.

"f;;

ofertę naleŻY ńoŻYÓ nazńączonym formularzu
ofertowym (załączniknr 1).Formularz musi być
PodPisanY Pruezosobę upowżnioną do,.p..".nto**iu fiily,';;J"J;;
i";ą reprezentacji oferenta
okreŚloną w Ęestrze handlowym iub innym
d"k;;;.i. właś-ciwymdra ńrmy orgańzacjifi._y
oferenta.

Do oferty naleĘ dołączyó:
-zgodę Ministra spraw wewnętlznych
na wykonywanie ratownictwa wodnego
-kserokoPię na 2018 rok
Poliryubeipieczerria aziałalnościod odpowiedzialności cywilnej

Dariusz Skiba - Dyrektor ZPKte1.508 04 76 65
Stanisław ChorĘyczewski

- Kierownik oSiR te|.696 47 26 39

9, Zapytanie ofeńowe zostanie unieważnione jeżeli:

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów
oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką
Benefi cj ent może ptzeznaczy ć na sfi nansowanie
zńania

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powoduj
zamówieni a nie leĘ w interesie publicznym.

ące, że prowadzenie postępowania

lub wykonanie

Dyrektor Zespołu Placówek Kultury
Dariusz skiba

ToR

Kultury

oFERTA
Nazwa i adres

WYKONA\ilCY

:

Odpowiadaj ąc na zapytanie ofertowe

:

,,Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego AQUAGRÓD w Żmigrodzie w 2018roku'' na obiekcie
OŚrodka Spońu i Rekreacji w Żmigrodzie od 01.06.2018 r. do 31.Ó8.2018 r. oferujemy wykonanie zadania

załącznąkwotę:

Brutto

.............ń ( w

łm .......

%

VAT)

OŚwiadcżamy, że:
1.

Uwżamy się zazwięanych niniejszą ofeĘ przez30 dni od dnia upĘwu terminu składania ofert,

2.Ptzyjmujemy termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofeńowym.
3. Zapoznaliśmy się z waruŃami podanymi ptzez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferly i wykonania zamówienia.
5. OŚwiadczari, że nie zalegamy

z

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

społecme

W

przypadku udzielenia

nam

zamówienia zobowiązujemy

się do

zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym ptzez Zamawiającego;

Adres, na który Zamawiający powinien ptzesyłaó ewentualną korespondencję:
Strona internetowa Wykonawcy :..................
Osoba wzliaczona do kontaktów z Zama,wiaj ącym:
numer telefonu: ................;..........Numer faksu:.....................e-mail

Podpis osób uprawnionych do sWadania
świadczeń woli w imieniu Ękonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

