Wrocław, 30 listopada 2020 r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:
Świadczenie kompleksowej obsługi ratownictwa wodnego
na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 50 we Wrocławiu
Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).
I. ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa Nr 50
ul. Czeska 38
51-112 Wrocław
tel.71-798-68-54
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług ratownictwa wodnego
i pierwszej pomocy przedmedycznej na pływalni krytej w Szkole Podstawowej Nr 50
we Wrocławiu przy ul. Czeskiej 38.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przewidywana ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi 3154 godzin.
Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratownictwa wodnego
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny. Wskazana
powyżej ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności
w przypadku przerwy w funkcjonowaniu pływalni w Szkole Podstawowej Nr 50 spowodowanej
m.in. wymaganiami technologicznymi lub awarią, zmianą godzin pracy ww. pływalni a także
czasowym zamknięciem basenu z powodu pandemii.
W oparciu o szacunkową ilość godzin ratowniczych powinna zostać obliczona cena oferty. Cena
ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
natomiast rozliczenia następowały będą według faktycznej ilości godzin ratowniczych na podstawie
ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie. Przewidywana ilość godzin
ratowniczych nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania
umowy oraz nie może być podstawą do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z pływalni
w Szkole Podstawowej Nr 50.
Usługi muszą być wykonywane w sposób zgodny z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350)
oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań
dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U.
poz. 261) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108 oraz z 2018 r. poz. 118) oraz z innymi
aktami prawnymi, jakie będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, a także zgodnie
z regulaminem pływalni Szkoły Podstawowej Nr 50 we Wrocławiu.
Inne warunki wykonania zamówienia
1) Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełnienie dyżurów ratowniczych wyłącznie przez osoby
posiadające uprawnienia ratownika wodnego z co najmniej dwuletnim doświadczeniem.
2) Wymagane minimum potencjału kadrowego to cztery osoby, posiadające uprawnienia
wskazane w zdaniu poprzedzającym.
3) Ratownicy muszą posiadać ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
4) Wykonawca zapewnia osobom pełniącym dyżury ratownicze jednolite stroje
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Wykonawca przedstawia ofertę zawierającą cenę jednej godziny usługi ratownictwa wodnego
i pomocy przedmedycznej.
Wykonawca posiada w trakcie realizacji umowy ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 500 000 zł.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał co najmniej 2 usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni każda o wartości
minimum 90 000 zł brutto oraz dołączy dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane
należycie.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem wymaganych uprawnień
tj. zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego
zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350). Ze zgody musi jednoznacznie wynikać, że
Wykonawca może wykonywać ratownictwo wodne.
Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność
do wykonywania pracy na stanowisku ratownika dla każdej z osób realizującej usługę.
Zamawiający zastrzega, że pracę na stanowisku ratownika mogą wykonywać tylko osoby,
które nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia osób, które będą kierowane do wykonywania
pracy na stanowisku ratownika, czy nie figurują w rejestrze wymienionym w ust. 1, zgodnie
z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152).

8)
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: podpisanie umowy od 02.01.2021r. do 31.12.2021r.
Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie co miesięcznych
harmonogramów, o których mowa w umowie w §2 ust. 1 pkt 3. W miesiącu lipcu i sierpniu 2021
realizacja usługi będzie zawieszona.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca w wyznaczonym terminie przedłoży ofertę obejmującą:
1. Kosztorys jednej godziny usługi ratownictwa wodnego i pomocy przedlekarskiej - netto,
stawkę podatku VAT oraz brutto;
2. Kopię dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru prowadzenia działalności gospodarczej;
3. Potwierdzenie wykonywania podobnych umów (rozdz. II pkt. 4.3);
4. Kopię ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej (rozdz. II pkt. 4.2);
5. Kopię uprawnień ratownika wodnego kadry pracowniczej;
6. Referencje – udokumentowane doświadczenie zawodowe ratowników;
7. Kopię zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego (rozdz. II pkt. 4.4);
8. Oświadczenie, że osoby kierowane do wykonywania pracy na stanowisku ratownika będą
sprawdzone, że nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
 podpisana czytelnie przez Wykonawcę. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny
Wykonawcy(ów)
lub
pełnomocnictwa
(pełnomocnictw)
wynika,
że
do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza
to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, kopię pełnomocnictwa wystawionego
na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Dostarczenie oferty: Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim i przesłać lub
dostarczyć osobiście na adres: Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław.
2. Termin dostarczenia oferty: Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 16 grudnia 2020 roku
do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń/dokumentów, o których mowa w niniejszym zapytania
ofertowym, są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, nie złożono wymaganych pełnomocnictw albo złożono wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji treści oferty z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą ofertę.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny: Cena 100%.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 50
ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław oraz na stronie internetowej pod adresem www.sp50.wroclaw.pl
w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia przedłożonych ofert.
2. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
w celu podpisania umowy – wzór umowy w załączeniu.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje dotyczące ofert udzielane są przez kierownika gospodarczego Szkoły
Podstawowej Nr 50 pod numerem telefonu 71 798 68 54.
dr Przemysław Dubaniowski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 50 we Wrocławiu
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