Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2021
Dyrektora OSiR w Sędziszowie
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Sędziszów, dnia 21.05.2021 r.
Znak sprawy OSiR.AS.2520.2.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie usługi poniżej 130 000,00 zł
(nazwa rodzaju zamówienia)
Część I – wypełnia zamawiający
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Sędziszów, a w jej imieniu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20 A,
28-340 Sędziszów
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa ratownicza strzeżonego kąpieliska zlokalizowanego na Bazie
Turystyczno- Kulturalno- Rekreacyjnej w Sędziszowie, przy ul. Sportowej 5, dla celów zapewnienia
bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i przebywających na terenie kąpieliska strzeżonego,
przez uprawnionych ratowników wodnych. Zabezpieczenie dotyczy odcinka plaży i kąpieliska
strzeżonego wzdłuż linii brzegowej o długości 120 m.
a) termin wykonania zamówienia: 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. codziennie od 12.00 do 19.00.
b) okres gwarancji:………………-----……………………………………………………………
c) warunki płatności: za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie określone w ofercie. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie przelewem
w dwóch transzach tj.:
I transza w wysokości 50% wartości umowy po 31 lipca 2021 r. w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i stwierdzeniu przez Zamawiającego
należytego wykonania zamówienia;
II transza w wysokości 50% wartości umowy po 31 sierpnia 2021 r. w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i stwierdzeniu przez Zamawiającego
należytego wykonania zamówienia;
Płatność będzie realizowana w PLN
d) w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i efektywnego
wykonania przedmiotu zamówienia. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest stała i nie ulega
zmianie w trakcie realizacji umowy.
3. Kryteria oceny ofert
Cena: 100%
Inne dodatkowe* ……………………………………………
4. Sposób oceny ofert kryterium dodatkowe
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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5. Termin i forma złożenia oferty
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2021 r. do godz. 12.00 w formie:
 Pisemnie (osobiście, listownie) na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie,
ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów
 w wersji elektronicznej na e-mail: osir@sedziszow.pl
6. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
b) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym z potwierdzonymi kwalifikacjami, zgodnymi
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do wykonania zamówienia,
c) prowadzą działalność odpowiadającą przedmiotowi zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
a) co najmniej trzema ratownikami wodnymi, którzy posiadają wymagane przepisami prawa
uprawnienia przez pojęcie ratownik wodny rozumie się zgodnie z art. 2 ust. 5 Ustawy
o Bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350) osobę
pełnoletnią, posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich
potwierdzoną Certyfikatem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz inne kwalifikacje przydatne
w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112, 2401, z 2021
r. poz. 159), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania
ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu, ponadto muszą posiadać aktualne
badania lekarskie, aktualne poświadczenie przynależności do podmiotu ratowniczego
zarejestrowanego w MSW i strój ratownika (tj. koszulka w kolorze czerwonym z widocznym
emblematem RATOWNIK, spodenki i czapka w kolorze czerwonym – wszyscy ratownicy ten sam
kolor).
b) dokumentami potwierdzającymi doświadczenie Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia.
8. Formularz oferty oraz wszelkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału, odpisu,
wypisu, wyciągu lub kopii i muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście Formularza oferty muszą być parafowane przez
osobę/osoby podpisujące ofertę opatrzone datami ich dokonania.
10. Zamawiający oceniać będzie tylko oferty kompletne, spełniające wymagania zapytania
ofertowego.
11. Zamawiający zastrzega, że ani część ani całość zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom.
12. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert.
13. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna w formie pisemnej.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny. Złożenie
oferty jest równoznaczne z akceptacją faktu, iż Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia
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roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
15. Załączniki do zapytania ofertowego:
a) Formularz oferty.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia nie przewyższającą
kwoty 130 000 zł netto.

(ciąg dalszy wypełnia oferent – oferent zwraca do zamawiającego formularz kompletny 1, 2, 3, 4 i 5
stronę)
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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY – STR 4-5
na wykonanie …………………………………………………………………………………………
(nazwa zamówienia)
Część II – wypełnia oferent

1. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa:
………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………….
e-mail: …………………………………………………….
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto:

……………………………… zł

Podatek VAT: ……………………………… zł
Cenę brutto:

……………………………… zł

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………zł
Kryteria dodatkowe*………………………………………………
3. Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
b) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią warunków
zamówienia,
c) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy
nakładają taki obowiązek,
d) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
e) dysponuję odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia,
f) posiadam wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
g) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości
zamówienia,
h) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
i) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
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ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1) Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu działalności
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia,
2) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje ratowników wodnych.

Dnia ……………………………
…………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
……………………………………….
(pieczęć wykonawcy)

*- wypełnić jeżeli są przewidziane lub pominąć
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