
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI we WŁODAWIE

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 

 na wynajem krytej pływalni lub jej części 

na prowadzenie zajęć nauki pływania, aqua aerobiku, aqua fitnessu w ramach 
własnej działalności gospodarczej.

Przedmiot najmu: 
- basen rekreacyjny - długość – 25 m, szerokość – 12,5 m, głębokość – od 1,35 m do 1,8 m 
- tory pływackie

Przeznaczenie przedmiotu najmu:
Prowadzenie zajęć nauki pływania (nauka i doskonalenie pływania dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych), aqua aerobiku lub innych zajęć basenowych.

Dostępność przedmiotu najmu:
Basen rekreacyjny na obiekcie Pływalni Krytej we Włodawie przy ul. Szkolnej 4 możliwy jest do 
wynajmu w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 
do 20.00.

Koszt najmu wynosi:
- cały basen rekreacyjny – 200,00 zł/60 min.
- tor – 35,00 zł./60 min.

Informujemy, że w ramach wejścia jednorazowego mają Państwo do dyspozycji 60 minut 
od momentu przekroczenia bramki wejściowej do momentu przekroczenia bramki wyjściowej.
Cena za każdy bilet jednorazowy zawiera 45 minut na korzystanie z pływalni oraz bezpłatne 15 
minut na przebranie się.
Po przekroczeniu tego czasu (razem 60 minut) naliczana jest opłata za każdą kolejną minutę wg. 
cennika. 

Oferta winna zawierać:
1. Formularz oferty wg. poniższego wzoru.

2. Xero dokumentów (kwalifikacji) potwierdzających możliwość prowadzenia w/w zajęć.

Warunki dodatkowe:
1. Prowadzący zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz zapozna uczestników z zasadami 
korzystania z obiektu.

Informacje dodatkowe:
Zajęcia prowadzone będą na podstawie zawartej umowy na czas określony do dnia 31.12.2012 r. 



Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego; 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie
22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41

Formularz ofertowy dotyczy jednego rodzaju prowadzonych zajęć (jeżeli oferent jest 
zainteresowany kilkoma formami to na każdą należy złożyć oddzielną ofertę).

Wzór oferty:

 

Imię i Nazwisko Oferenta .............................................................................................

Adres ................................................................................................................................... 

REGON ........................................................ NIP: .............................................................

Tel. ......................................................

Rodzaj prowadzonych zajęć .........................................................................................................

Grupa wiekowa: ....................................................... lat

Ilość uczestników: ................................................

Dni tygodnia: ................................................................................................

Godz.  prowadzenia zajęć .........................................................................................................

Przedmiot najmu ........................................................................................................................
(np. cały basen, 1 tor, 2 tory, 3 tory itp.)


