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Biała Rawska, 15.05.2016 r. 

 
Zapytanie o cenę 

 
Dotyczące wykonania zlecenia na zakup karnetów na basen oraz realizację zajęć nauki pływania dla dzieci 
w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 
Tryb udzielenia zamówienia:  
1. W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r.poz. 907 z 
późn. zmianami) oraz zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 6 000  euro netto”. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

1. Zamawiający 
Zamawiający – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,ul Mickiewicza 25 96-230 Biała Rawska, NIP: 835-
144-11-65. Gmina Biała Rawska poprzez organ realizujący projekt Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    
realizując projekt dofinansowany  ze środków   Unii Europejskiej dokonuje zapytania ofertowego na realizację 
zajęć dodatkowych.  

       
2. Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu o numerze RPLD.09.02.01-10-B012/15 Celem głównym jest 
poszerzenie zakresu działania świetlicy środowiskowej w Białej Rawskiej w okresie 01.05.2016-30.04.2018 roku, 
dla 45 dzieci(25K, 20M) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, żyjących na 
terenie miasta i gminy Biała Rawska, a dzięki temu ograniczenie dziedziczenia i wykluczenia społecznego wśród 
dzieci. 
Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.   
WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia ani jego części podwykonawcom.   
WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.   
ZAMAWIAJĄCY  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia procedury  zapytania w każdym momencie trwania 
procedury bez podania przyczyny.   
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.   
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości negocjacji cenowej. 
 
2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
CPV: 85000000-9 
 
2.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest: 
a) zakup rocznych karnetów na basen uprawniających do wejścia na basen 1 x w tygodniu  dla 45 dzieci . 
Wejścia na basen muszą odbywać się w piątki pomiędzy godziną 15 30-18.00. 
b) W ramach pobytu dzieci  na basenie  wymaga się zapewnienia co najmniej 1 instruktora/nauczyciela nauki 
lub doskonalenia pływania. Nauka  trwająca 45 min.  
c) Przedmiot zamówienia obejmuje pełną opiekę nad dziećmi w trakcie trwania nauki pływania.  
d) Zamówienie obejmuje  prawo wejścia na basen max 3 opiekunów w celu dopilnowania grupy dzieci. 
2.2.1.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

 1) zapoznać uczestników z obiektem i zasadami BHP na basenie;  
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2) zapoznać uczestników z wodą,  
3) nauczyć dzieci podstawowych umiejętności pływackich  
 4) zapoznać uczestników nauki pływania i doskonalenia z treścią Ogólnego Regulaminu 
5) przestrzegać ograniczenia dotyczącego wielkości grupy przypadającej na jednego instruktora: w 
przypadku prowadzenia nauki pływania – jeden instruktor przypada na maksymalnie 15 osób,  
6) w przypadku zajęć z doskonalenia pływania należy dostosować program zajęć do poziomu umiejętności 
uczestników grupy 
2.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości kadry instruktorskiej, 
uczestniczącej w wykonaniu zamówienia, posiadającej przez każdą z osób, co najmniej roczne 
doświadczenie w prowadzeniu nauki pływania  
2.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom pełne bezpieczeństwo na basenie  w trakcie 
prowadzenia zajęć od momentu przejęcia uczestników od wychowawcy do  zakończenia zajęć i przekazania 
uczestników pod opiekę osób odpowiedzialnych  
2.2.4  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w czasie trwania zajęć nauki pływania i doskonalenia za 
właściwe zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom powyższych zajęć na hali basenowej oraz za 
ewentualne skutki ich niedopełnienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada ważne w całym 
okresie wykonywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia.  
2.2.5. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie z góry przy zakupie karnetu  na podstawie faktury.  
 
3. Termin  i miejsce realizacji:  

Realizacja powierzonych zadań odbywać się musi na basenie/ pływalni 
 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się, Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadaj odpowiednią wiedzę i  
doświadczenie  oraz/lub  na  moment  realizacji  zamówienia dysponują osobą/osobami   
zdolnymi   do   wykonania   zamówienia,   w   tym   w   szczególności dysponują 
osobą/osobami, które posiadają:  

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniają wykonanie zamówienia, dnie  
zalegają z  podatkami  we  właściwym  Urzędzie  Skarbowym  oraz  nie  zalegają  ze składkami 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  

c) Mogą prowadzić zajęcia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia 
d)  Nie  są powiązani  z  Zamawiającym  osobowo  ani  kapitałowo.  Przez  powiązania  

kapitałowe  lub osobowe    rozumie    się wzajemne    powiązania   między    Zamawiającym    
lub    osobami upoważnionymi    do    zaciągania    zobowiązań w    imieniu    Zamawiającego    
lub    osobami wykonującymi    w    imieniu    Zamawiającego    czynności    związane z    
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury  wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą,     
polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu    funkcji    członka    organu    nadzorczego    lub    zarządzają,    prokurenta, pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa   lub   powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu o 
zapytanie o cenę. 
 

5. Kryteria wyboru ofert 



 

 

 
 

 

Projekt „Równe szanse” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

3 
 

Ocena kryteriów dokonywana będzie odrębnie dla każdego zadania.  
A) cena – 100 pkt. 

 KRYTERIUM CENY 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów. 
Oferent podaje w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zadania, obliczonej przez Oferenta na 
formularzu ofertowym, wg następującego wzoru: 
              Cn 
P = ------------------  x 100% 
              Cb 
gdzie: 
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie; 
Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej; 
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty 
 

6. Sposób przygotowania oferty. 
Oferty należy składać : 
a) poprzez odpowiedź na maila zapytanie o cenę lub pisemnie  na adres: Biała Rawska Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul Mickiewicza 25, 96-230 w sekretariacie lub elektronicznie na adres mailowy: 
mgopsbr@wp.pl do dnia 22.05.2016 r. 
 

7. Tryb udzielania wyjaśnień 
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania Pytania 
Oferenta muszą być sformułowane na piśmie i wysłane elektronicznie na adres e-mail mgopsbr@wp.pl 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w 
zapytaniu. 
 

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Białej Rawskiej 

Teresa Zielińska 
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