
ZAPYTANIE OF'ERTOWE
Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t' j. Dz. tJ.z2018 r., poz. 1986 ze zm.) orazw oparciu o art' 47 ustavły zdnia27
sierpnia 2009 o finansach publicznych (ti. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Gmina
Boguchwała z siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36 -040 Boguchwała' zaprasza do składania
ofert na ,,Świadczenie uslug ratownictwa wodnego na kompleksie basenów kąpielowych
w Boguchwale".
I' ZAMAWIAJĄCY
Gmina Boguchwała z siedzibą przy ul. Suszyckich 33' 36 _ 040 Boguchwała,
NIP: 517 _ 00 - 36 _465' REGON: ó90582000.
II. PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa ratownictwa wodnego w rozumieniu ustawy z dnia l8
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, (t. j. Dz. U.
z ŻO18 poz. 1482 ze zm.), świadczona siedem dni w tygodniu na kompleksie basenów
kąpielowych w Boguchwale ul. Kolejowa 15 C. Zakres zamówienia obejmuje:
l) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kompleksie basenów codziennie
w godzinach od 9.00 do l9.00 przez trzech ratowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał
wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,.zapobieganie skutkom zagrożen,

3) reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie

kompleksu basenów,
4) oczyszczanie powierzchni dna kąpieliska z wszelkich przedmiotów mogących spowodować
skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,
5) udzielanie pierwszej pomocy przedm edycznej,
6) bieżące prowadzenie Dziennika Pracy,
7) prowadzenie rejestru zdarzeń (wypadków)'
8) dbanie o powierzony sprzęt i zabezpieczenie go przed ewentualnym zniszczeniem,
9) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych,
10) sprawdzenie stanu zjeŻdŻa|ni przed rozpoczęciem otwarciem,
I 1) przygotowanie stanowiska pracy,
12) zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków dotyczących przedmiotu zamówienia
w przedstawic ielowi zarządcy.
2. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

1) bezwzględnego przestrzegania Regulaminu kompleksu basenów w Boguchwale,
2) wykony'wania przedmiotu zamówienia z zachowaniem na|eŻytej staranności,

3) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,

4) przestrzegania harmonogramów pracy!

5) stosowania się do zaleceń zarządcy kompleksu basenów'
6) niezwłocznego informowania zarządcy o zagroŻeniach bezpieczeństwa osób
przebywających na kompleksie basenów.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPoWANIU:
osoby wykonujące czynności ratownika wodnego muszą posiadać stosowne uprawnienia
i kwalifikacle, tj.:

t) kwalifikacje ratownika wodnego, określone w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 20'l l r.

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

2) opłacone składki członkowskię w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa
wodnego, np. WoPR lub zatrudnienie albo pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do

świadczenia ratownictwa wodnego.



/
3) ukończenie kursu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) z wynikiem poz}tywnym
i uzyskanie ty'tułu ratownika
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
W zakesie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt III

na|eżyi
1) złożyć stosowne oświadczenie, wg formularza ofertowego' załącznik w |,
2) przed podpisaniem umowy przedłoŻyó Zamawiającemu:
a) dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia ratowników wodnych,
b) zaświadczenie o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z w1łrikiem pozytywnym w zakesie
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
c) złożyć oświadczenie osoby fizycznej.
V. ISToTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1 . Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie.
2. Zamawiający planuj e zatrudnić do 4 ratowników wodnych.

3. W}łniar czasu pracy: w godzinach 9.00 _ l9.00 , we wszystkie dni tygodnia, przeztrzy osoby
jednocześnie _ zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, nie więcej niz Ż 160 godz.
łącznie, w tym w miesiącu:
1) czerwcu - 27 0 godz. ,
2) lipcu - 930 godz.,
3) sierpniu - 930 godz.,
4) wrześniu ' 30 godz.
4. Zamavlia1ący zastrzega sobie prawo
w przypadku, gdy będzie to konięczne z
Zama:wiającego.
5. Termin wykonania zamówienia:22.06.2019 r. _ 1.09.2019 r.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami (spełniającymi

warunki udziału w postępowaniu), z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyina, w szczególności, jeśli ofeńy przekoczą kwoty, które Zama'wiający moŻe

ograniczenia lub zwiększenia ilości godzin
powodów organizacyjnych i bieżących potrzeb

przeznaczyc
telefonicznie

na
lub

realizację zamówienia. o terminie rozmo\\Y Zamawiający poinformuje
za pomocą poczty elektronicznej. Decyzja o ostatecznym wyborze ofęrenta

zastanie podjęta po rozmowie kwalifikacyjnej.
VI. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
PowyŹsze zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dniaZ9 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż
ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartośó nie przebacza wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZLICZENIA
1. Cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za 1 godz. (zegarową) wykonania usługi _ l00%.

Ż' Roz\iczenia dokonywane będą w okresach miesięcznych w terminie 7 dniod dnia

otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku' Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn
faktycznie przepracowanych godzin w miesiącu przez kaŻdego z ratowników i ceny
jednostkowej brutto Za l godzinę świadczenia usługi.
3. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie prowadzona przez kaŻdego z ratowników

,,Ewidencja czasu wykonywania umowy/ zlecenia'', zatwierdzona przez Zamawiającego' na

podstawie której wystawione zostaną rachunki. W przypadku wykonawcy będącego osobą

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej Zamavłiający potrąci z wynagrodzenia

zaiiczkę na podatek dochodowy od osób ltzycznych i koszt składek na ubezpióczenia

społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z obowi ązi1ącymi przepisami'



VIIL OPIS OBLICZANIA CENY I OFERTY:
1.Cena podana w ofercie powinna obejmowaó wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
2. Proponowana cenaza1godz. nie może być mniejsza niż 14,70 złbrutlo.
3 ' Zaoferowana cena obowiązywaÓ będzie w całym okresie trwania umowy.
IX. sPosÓB wYBoRU oFERTY I UDZIELENIA ZAMoWIENIA
l.Do oceny ofert będzie brana pod uwagę proponowana cena brutto (wynagro dzenie) za
l godzinę świadczenia usługi ratownictwa wodnego.
2. W przypadku osób fizycznych zamawiĄący dokona wyliczenia naleŻnych składek
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy leŹących
po stronie Wykonawcy oraz ewentualnię dokona doliczenia obowiązujących składek
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, leżących po stronie Zamawiającego, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest naIiczyć i odprowadzió.o doliczoną
kwotę Zamawiający zwiększy oferowaną cenę brutto za 1edną godzinę świadczenia
usługi i taką kwotę przyjmie do porównania ofert.
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcom' którzy zaoferuj ą najniższą cenę
brutto za 1 godzinę świadczenia usługi ratownictwa wodnego (Z uwzględnieniem pkt 2).

4. W przypadku' gdy zostaną złoŻone oferty w tej samej cenie, decydować będzie
rozmowa kwalifi kacyj na.
x. TnRMIN SKŁADANIA oFERT
13.06.2019 r. do godziny l0:00.
xI. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
okres w dniach: 7 (od ostatecznego terminu składania ofert).
XII: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
l. oferty w formie pisemnej naleŻy składać w Urzędzie Miejskim w Boguchwale , ul
Suszyckich 3 3 pokój nr 25. oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem ,,Usluga
ratownictwa wodnego"
2. Składanie ofert odbywać się moŹe również za pośrednictwem poczty elektronicznej
(w formie skanu) na adres: w.kalandyk@um.boguchwala.pl
3. oferty na|eży sporządzić według wzoru formularza ofertowego (stanowiącego zał. nr 1).

4. osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami: Wojciech Kalandyk tel. 1'7 87 55 Ż59,

e-mail: r-r'. ka Iand v k l'Ż!],!l] ]og!ttl\t'aiir.P!
XIII. PozosTAŁE INFoRMACJE
1' oferta powinna zostać podpisana przez osobę upowaznioną do reprezentacji wykonawcy.
Z'Przęd podpisaniem umowy Zamawi apcy będzle żąd,ał od Wykonawcy przedłoŻenia
dokumentów, potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień i kwalifikacji do
wykonyłvania usługi ratownika wodnego.
3.Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa _ zlecenie, sporządzona przez
Zamauńającego , któĘ wzór stanowi załącznik nr 3 .

4. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia Umowy.
5. Zamawiający zastrzega moŻLiwośó unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia Ż7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkl z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz' UE L 119

z04.05.201'6, str. l), dalej ',RoDo''' informuję' że:



/ 1) administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich
33,36 - 040 Boguchwała,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boguchwała jest Pan Tomasz Mielech,
kontakt: iod,r'.4,boguchwala. r)l , tel. I'l 8'7 55 200*;
3) Pani/Pana dane osobowe przelv,tarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
zw|ąz'anym z postępowaniem o' udzielenie zamówienia publicznego'
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych, dalej 

',ustawa 
Pzp'';

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okes 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia' ajeżeli czas trwania
umowy przekacza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią./Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczącychjest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp' związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikaj ą z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

-*;

c) na podstawie art. l8 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo !t**'

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przętwananie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narus za przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w zvłiązktl z ań. 17 ust. 3 lit. b' d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyŻ podstawą prawną przętwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Załącznlki:
l. Formularz oferty.
2. zór umowy.


