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ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 247-55-00.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Badanie wody basenowej oraz wody pod prysznicami na pływalni Rawszczyzna i basenach
zewnętrznych przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022 roku
2) Wyszczególnienie elementów poszczególnych instalacji oraz zakres badań i sprawdzeń
stanowi
3) Harmonogram prowadzenia badań stanowią załączniki nr 1A – 1M do zapytania.
4) Szczegółowy wykaz badań stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienia ma być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
TRYB POSTĘPOWANIA
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł.
Zamówienie dokonane będzie poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień, których wartość jest równa
lub przekracza kwotę 130.000 złotych.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

2.
3.
4.
5.
6.

W cenie oferty mają być zawarte: koszty dojazdu, pobór prób, ewentualny dostęp do
wyników on-line. Sprawozdania mogą być przesyłane drogą mailową w wersji
elektronicznej w pliku formacie pdf z podpisem elektronicznym na wskazany adres lub
dostarczane w wersji papierowej.
W załączniku nr 2 do oferty (szczegółowy wykaz badań) należy podać ceny jednostkowe
za poszczególne badania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zleceń dodatkowych prób poza harmonogramem
w cenach oferty.
Ofertę należy przygotować zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną
formularz ofertowy.
Ceną oferty jest cena ryczałtowa stanowiąca wynik kalkulacji własnej Wykonawcy
dokonanej na podstawie zakresu usługi.

TERMIN REALIZACJI
Usługa będzie wykonywana w terminie 01.01.2022 r. do dnia: 31.12.2022 r.,.
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium: cena ofertowa brutto – 100%.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę obejmującą całość zamówienia można składać w terminie do dnia 13.12.2021 r. do
godz. 10:00 w Sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, pok.
2.22. w zamkniętej kopercie w opisanej: Badanie wody basenowej oraz wody pod
prysznicami na pływalni Rawszczyzna i basenach zewnętrznych lub przesyłając ofertę
zawierającą wymagane załączniki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@mosir.ostrowiec.pl.
INFORMACJE DODATKOWE
1.
2.
3.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.12.2021 o godzinie 10:15, w siedzibie MOSiR w
Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, pok. nr. 2.40.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia ewentualnych ustnych
negocjacji z Wykonawcami obecnymi podczas sesji otwarcia ofert w siedzibie
Zmawiającego. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi w
ofercie jako cena oferty.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia zostanie ustalone zgodnie ze
złożona ofertą. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie
płatne przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia po zrealizowaniu przedmiotu
zamówienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
i lit. c) RODO), a ich administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Dane kontaktowe:
email: biuro@mosir.ostrowiec.pl, telefon: (0 41) 247-55-00.
Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie
internetowej biuletynu informacji publicznej MOSiR w zakładce RODO.

