
  Wieruszów, 23 kwietnia 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Wieruszowie
ul. Warszawska 123a
98-400 Wieruszów

Zapytanie ofertowe

I. Opis przedmiotu zamówienia:

„Kompleksowe  zabezpieczenie  służb  ratownictwa  medycznego  basenów  letnich
napowierzchniowych w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 123a (teren Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie)”

Przedmiotem  oferty  jest  świadczenie  usługi  ratownictwa  medycznego  wodnego  związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenach odkrytych napowierzchniowych
w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 123a poprzez dyżury ratowników medycznych w okresie
24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. z możliwością przedłużenia , w godz. 10.00 – 18.00. Obiekt
składa się z:
1. basenu napowierzchniowego z przeznaczeniem dla dzieci z pełnym wyposażeniem, wymiary

basenu: szerokość 7,78 m x długość 15,25 m, głębokość 0,60 m, objętość 60 m3, powierzchnia
lustra wody 119 m2,

2. basenu  napowierzchniowego  z  przeznaczeniem  dla  dorosłych  i  młodzieży  z  pełnym
wyposażeniem,  wymiary basenu:  szerokość 6,60 m x długość 12,70 m,  głębokość 1,25 m,
objętość 100 m3, powierzchnia lustra wody 84 m2.

II. Do podstawowych obowiązków ratowników należy: 

1. stałe obserwowanie obszaru basenów i niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wzywania
pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, 

2. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się, 
3. kontrola stref dla umiejących i nieumiejących pływać, 
4. określenie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego, 
5. wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych, 
6. sygnalizowanie,  za pomocą urządzeń alarmowych,  przekroczeń obowiązującego regulaminu

(np. granicy strefy dla umiejących pływać), 
7. reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie basenu, 
8. wpisywanie  na  tablicy  informacyjnej  temperatury  wody,  powietrza  oraz  innych  aktualnych

informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych), 
9. oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów

mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, 
10. dozowanie oraz kontrola zawartości chloru w wodzie basenowej, zapisywanie odczytów,
11. bieżące prowadzenie dziennika pracy, 
12. wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy i medyczny. 

Szczegółowy  zakres  obowiązków  ratownika  określa  ustawa  z  dnia  18  sierpnia  2011  r.
o  bezpieczeństwie  osób  przebywających  na  obszarach  wodnych  ( Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  208,
poz. 1240). 



III. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest
ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z  zapytaniem  ofertowym.  Wyszczególniona  w  formularzu  ofertowym  cena  wykonania  ma
charakter niezmienny, czyli ryczałtowy.

Termin  płatności:  do  30  dni  od  dnia  doręczenia  prawidłowo  sporządzonej  faktury  VAT,

doręczonej do siedziby Zamawiającego.

IV. Istotne warunki zamówienia: 

1. Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania zadania. 

2.  Wykonawca  powinien  posiadać  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponować  odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.  Wykonawca  powinien  znajdować  się  w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  umożliwiającej

realizację zamówienia. 

V. Forma złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w postaci wydruku z komputera, w języku polskim

w jednym egzemplarzu.

2. Oferta powinna być czytelna.

3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy.

Ofertę  należy  przesłać  lub  złożyć  terminie  do  10  maja  2019  roku,  godz.  15.00

na dostarczonym formularzu w zaklejonej kopercie  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3

im. Jana Pawła II w Wieruszowie lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
ul. Warszawska 123a
98-400 Wieruszów

Na przesłanej kopercie należy umieścić:

1. nazwę i adres Zamawiającego

2. nazwę i adres Wykonawcy

3. napis:

„Oferta  na  kompleksowe  zabezpieczenie  służb  ratownictwa medycznego basenów  letnich
napowierzchniowych w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 123a (teren Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie)”


