Sanok dnia 17.06.2020 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku
ul. Królowej Bony 4
38-500 Sanok

ZAPYTANIE OFERTOWE

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Obsługa ratownicza i patrolowanie basenów
zewnętrznych
obiektów
Centrum
Rehabilitacji
i
Sportu
w
Sanoku
wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu medycznego i ratowniczego”.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zabezpieczenie ratownicze na:
1. basenach odkrytych przy ul. Królowej Bony 4 poprzez dyżury min.6 ratowników w okresie
od dnia podpisania umowy - 31.08.2020 r., Godz. 10:00 – 17:00 (godziny pracy mogą ulec
zmianie)
2. W skład zespołu basenów wchodzi:
a) basen rekreacyjno – sportowy/kształt nieregularny/z atrakcjami wodnymi, 2 zjeżdżalnie
b) brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnia (ryba)
c) brodzik dla dzieci (słonik)
Łączna pow. Lustra wody - 997,87 m2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 31.08.2020
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
tj. wpisania podmiotu uprawnionego do wykonywania zadań ratownictwa wodnego
na liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym zdolnymi do wykonania
Zamówienia;
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
3. Wymagane jest dysponowanie min. 6 osobami posiadającymi kwalifikacje ratownika
wodnego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2020.350 t. j. z dnia 04.03.2020 r.)
4. Ocena spełnienia warunków wg zasady spełnia / nie spełnia nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:

a) informacja na temat kwalifikacji zawodowych ratowników wodnych niezbędnych do
wykonania zamówienia– załącznik nr 6
5. Ocena spełnienia warunków szczegółowych wg zasady spełnia / nie spełnia nastąpi
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy natychmiastowo, jednak
nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4,
36-500 Sanok, sekretariat do godziny 10:00 do dnia 23.06.2020 r. pod rygorem
nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Ofertę trzeba złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem dotyczy zapytanie ofertowe
na „Obsługa ratownicza i patrolowanie basenów zewnętrznych obiektów Centrum
Rehabilitacji i Sportu w Sanoku wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu medycznego
i ratowniczego”, oraz nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
3. Oferty zostaną otwarte w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony
4, 36-500 Sanok, o godzinie 10:30 w dniu 23.06.2020 r.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawarte w ofertach.
 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić
do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem
wszystkich podatków i opłat (w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem
podatku VAT).
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową za roboczogodzinę. Wynagrodzenie ryczałtowe polega
na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej niezmiennej kwoty
jednostkowej tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość dostaw będących
przedmiotem zamówienia, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy.
3. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich (PLN), z dokładnością do jednego grosza.
4. W ofercie należy podać cenę brutto w rozbiciu na cenę netto i VAT w PLN, zgodnie
z załączonym Formularzem Ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty.
KRYTERIA WYBORU CENY:
1. cena 100 %
2. inne (wymienić) brak % nie dotyczy

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pani Katarzyna Kucharska, Tel. 13 46 59 117
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Wykaz sprzętu medycznego i ratowniczego – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 3
Wzór umowy – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 5
Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia – załącznik nr 6

