
Nr sprawy: S.260.4.1.2021 

Załącznik nr 4 do „Reguiaminu udzie.an,a zar1ówień publicznym 
o wartośc nieprzekraczaiącej kwoty 130 00 z, neccc· 

ZAPYTANIE OFERTOWE/ZAPYTANIE CENOWE* 
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 OOO zł netto 

Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 
tel./fax. 46/857-87-81 
e-mail: termy@termy-mszczonow.eu 
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
„Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Basenów Termalnych w ilości 
maksymalnej do 4000 godzin w Mszczonowie przy ul Warszawskiej 52''. 
Rodzaj zamówienia: (usługa/dostawa/robota budowlana*) 

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): 
Przedmiotem zamówienia jest; 
„Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Basenów Termalnych w ilości 
maksymalnej do 4000 godzin w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52". 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia - od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w 
siedzibie zamawiającego - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 
- Dyrektor Michał Szymański. 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz spełniają warunki udziału dotyczące : 
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
b) zdolności technicznej lub zawodowej, 
c) posiadania uprawn ień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
2) Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeże l i wykaże, 
że jest ubezpieczony od odpowiedzia l ności cywilnej w zakresie prowadzonej działa lności 
związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 100.000,00 PLN. 
3) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje na leżycie 
co najmniej 1 usługę po legającą na świadczeniu usługi ratownictwa wodnego w rozumieniu 



przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz.U.2016.656 j.t.), i która trwała nieprzerwanie przez okres co 

najmniej 5 miesięcy i o wartości tej usługi nie mniejszej niż 60.000 PLN brutto. W przypadku 

usług nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość i okres wykonanej usługi 

do dnia składania ofert. 

4) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdo l ności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, 

że dysponuje min. 6 osobami będącymi ratownikami wodnymi w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz.U.2016.656 j.t.). 

5) Wykonawca spełni warunek w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej jeżeli wykaże, że posiada zgodę ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 

2011 Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.) 

6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Zawartość oferty. 
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: 

- Formularz oferty, (Załącznik nr 5) wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 4. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto, 

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważnośc i umowy i nie 

podlega waloryzacji. 



7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 
- Najniższej ceny - Cena-100%. 

8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 
wymagania udziału w postępowaniu oraz przedstawia najniższą ceną (i innych kryteriów 
oceny ofert). 

9. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techn iką) na załączonym druku 
,,Formularz ofertowy'', 
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r, do godz. 
12:00 w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie osobiście, pocztą na adres zamawiającego 
lub wysiać pocztą elektroniczną na adres: termy@termy-mszczonow.eu 
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 
otwierania, 
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem upływu do jej składania . 

1 O. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 
Otwarcie (odczytanie) złożonych ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2021 ro godz.13:00 w 
siedzibie zamawiającego. 

11 . Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania . 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach: 
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 4; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 
3) wystąp iła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 3 
dni roboczych od dnia składania ofert. 

13. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 
- w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia umowy w treśc i na warunkach złożonej oferty. 
- umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 



* n1eootrzebne skreśiić 

W załączeniu: 
1. Wzór druku „Formularz ofertowy'' 

z p. Burmistrz-

mgr Michał Szym.,. 

. . . . Dyrel<tor o~,R w J\,h,uo,i .. ,,<' 

Data I podpis osoby przygotowuJąceJ ................ ... ......... .... ................... ~ .... , 
oodois zamawiającego 

Gmina Ms zczonó w 
Pl. Pil , ud,l,iq;o 1, 96-320 M ~zczonów 

NIP 836 14-26-420 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. W;irszaw sk;i 52, 96-320 Mszczonów 

{l) 



Załącznik nr 5 do „Regu1arriinu uozielania zamówień pubi cznych 
o wartośo nieprzekraczaJącej Kwoty 1 30 00 z• netto" 

Nr sprawy: Nr sprawy: S.260.4.1 .2021 

pieczęć wyKonawcy 
Formularz ofertowy 

(Pełna nazwa Wykonawcy) ................................................. ........ ............................................................ . 

w ...... ... .. .. ............ ............ .. .... ............... ........ kod .. ............ -...................... . 
ul. .................................... ............................. nr .................. ... ................ . 
REGON .............................. ... .. .... .. ... ........... NIP ..................................... . . 
Tel./fax ........ ....... ..... ......... .. 
e-mail: ....... ... .... ............ ........... ... ........ ........... .. ..... ... ....... .... . 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: 

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem 
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia: 
1.1 . za cenę: 
- w kwocie netto złotych: ... .. .................. ...... ........... ...... . 
(słownie: ................ ..... ... ..... ... .. ... .. .... ... ..... .... .. ................ .. ..... ... ... .. ... ... ... .. .. ... ......... .. .... ....... .......... ) 
- w kwocie brutto złotych : ... ..................... .............. ...... . 
(słownie: ... ... ....... .. ... ..................... ...... .......... ... .. .. ...... ... ............. .. ........ ... ........ ....... .... .... ... .. .... .... .. ) 
w tym podatek VAT w wysokości ....... %, to jest w kwocie złotych : ..................... ........... . 
(słownie: ... ........ .. ............. ............ ... .. .......... ... ..................................................... ... ....................... ) 

1.2. w terminie do ............................................ . 

2. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w "zaproszeniu do składania ofert" warunki 
umowy. 
W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zrealizowania 
zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że : 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 



ustawowymi, 
2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadamy n iezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a 

także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania 

zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie 

ponosi zamawiający. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ........... ...... ................. ...... ..... .. ... ........ .. .... ...... .. ....... .. ...... .. .... ... . 

b) ...... ......................................................................................... . 

* n1eootrzeone s-<reś11ć 

data podpis wyko1awcy 


