
Włodawa dnia 03-09-2012

ZAPROSZENIE 
DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie zaprasza do składania ofert w ramach 
rozeznania rynku na: 

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG ZWIĄZANYCH  
Z ZABEZPIECZENIEM RATOWNICTWA WODNEGO W OBIEKCIE KRYTEJ 

PŁYWALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁODAWIE 
PRZY UL. SZKOLNEJ 4, 22-200 WŁODAWA

I.
Usługi, o których mowa będą polegały w szczególności na: 
1) Zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni. 
2) Kontroli przestrzegania przez osoby korzystające z Pływalni postanowień Regulaminu Pływalni.
3) Wykonywaniu wszystkich obowiązków określonych w Zakresie obowiązków ratownika.

II.
Wykonawca, w toku wykonywania umowy, zobowiązany będzie postępować z należytą 
starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru świadczonych usług oraz zgodnie 
z przepisami: 
A) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty 
wodne (Dz.U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358 z późn. zm.) 
B)Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002r. 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji 
ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju 
i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem 
w akcji ratowniczej(Dz.U.Nr193, poz.1624),
C)- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) lub innych aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących zastępujących wskazaną powyżej regulację (Ustawa z dn. 18.08.2011r 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych) lub ją uzupełniających. 

III.
Głównym obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie pełnienia dyżurów ratowniczych 
wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia ratownika zgodnie z przepisami Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.



IV.
Opis miejsca świadczenia usług: Opis Pływalni we Włodawie (w zakresie zabezpieczenia 
ratowniczego): 
1) Basen pływacki o długości 25m i szerokości 12,5m, głębokość niecki zmienia się wraz z 
długością basenu w zakresie od 1,35 m do 1,80 m z 6 torami pływackimi; 
2) Brodzik dla małych dzieci o głębokości ok. 0,30m; 

V.
Harmonogram świadczenia usług: 

1). Zabezpieczenie ratownicze będzie odbywało się w godzinach pracy Pływalni 7 dni w tygodniu 
w ciągłej obsadzie 2 ratowników (w tym jeden ratownik zatrudniony przez MOSiR w pełnym 
wymiarze czasu pracy)  w dni powszednie od poniedziałku do soboty od 7.00 – 22.00 oraz w 
niedziele od 8.00  do 22.00, w święta zgodnie z Harmonogramem pracy Pływalni (załącznik nr 1). 
Harmonogramy pracy będą ustalane na każdy miesiąc zgodnie z zapotrzebowaniem 
Zamawiającego. 

2). Szacunkowa ilość godzin ratowniczych obsługiwana przez Państwa Firmę będzie wynosiła w 
okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. –  2 140 godzin (plus ewentualne 
dodatkowe godziny wynikające z nieobecności naszego ratownika np. urlop wypoczynkowy, 
zwolnienie lekarskie).

3). Przez 1 godzinę ratowniczą rozumie się świadczenie usługi ratowniczej przez jedną osobę w 
ciągu jednej godziny zegarowej (60 minut). Liczba godzin ratowniczych została przyjęta do 
kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania w celu porównania ofert i może ona 
ulec zmianie. Liczba faktycznie przepracowanych godzin ratowniczych w ramach umowy zawartej 
z wybranym Wykonawcą będzie zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

VI.
Całość zamówienia została zaplanowana w okresie: 01 października do 31 grudnia 2012 r.

VII.
W związku z planowanym zamówieniem przez MOSiR Włodawa kompleksowych usług z 
zabezpieczeniem ratownictwa wodnego w obiekcie krytej pływalni MOSiR Włodawa przy 
ul. Szkolnej 4 zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia.

W wycenie proszę o podanie ceny:
- netto i brutto dotyczącej świadczenia usługi w okresie (01.10.2012 – 31.12.2012 r.)
- 1 roboczogodziny, która będzie stała podczas całego okresu wykonywania umowy.

 

Kryteria oceny ofert: 100 % cena

Termin złożenia wycen upływa 10 września 2012 r. o godz. 12.00. Wycenę należy przesyłać na 
adres e-mail: mosir.wlodawa@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Magdaleną Pulikowską od poniedziałku do 
piątku pod numerem telefonu (82) 5722-584 w godz. 7.00 – 15.00.



VIII.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie planowanych kosztów i nie stanowi zapytania o cenę w 
myśl ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Złożenie wyceny nie zobowiązuje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie do zawarcia 
umowy. Brak odpowiedzi ze strony MOSiR Włodawa w żadnym wypadku nie może być traktowana 
jako zgoda na zaproponowane warunki planowanego zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia wyceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia na każdym etapie jego realizacji.

IX.
Treść oferty (wypełnia Wykonawca):

a) Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
............................................................................................................................................
NIP:...........................................; REGON: ....................................................;
Telefon.......................................; fax.............................................................;
e-mail:.................................................................................................................

b) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość netto: ..................................... zł (słownie:........................................................................)
Podatek VAT: ...............%, Podatek VAT........................................zł
Wartość brutto: ....................................... zł (słownie:.................................................................)
Cena 1 roboczogodziny …........................ zł.

c). Osoba do kontaktu: …........................................................ tel. …..........................................
d). Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu 
ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

Miejscowość, dnia : .............................. ..............................................

( Pieczątka firmowa Wykonawcy)

......................................................................
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 



Załącznik nr 1

Harmonogram Pracy krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
we Włodawie

w dni świąteczne w roku 2012 

1. Wszystkich Świętych – 01.11.2012 r. - nieczynne
2. Święto Niepodległości – 11.11.2012 r. - czynne od godz. 8.00 – 22.00
3. Wigilia – 24.12.2012 – nieczynne
4. Boże Narodzenia – 25.12.2012 – nieczynne
5. II Dzień Bożego Narodzenia – 26.12.2012 r. - nieczynne
6. Sylwester – 31.12.2012 r. - czynne od godz. 7.00 – 18.00


