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 Zamawiający, którym jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, działając w 

oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „ustawą pzp”, zaprasza do składania 

ofert w postępowaniu na „Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na 

potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  na lekcjach w-f dla uczniów 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach”. 

 

 

I. Dane adresowe Zamawiającego 

 

Gmina Gierałtowice 

ul. Ks. Roboty 48 

44-186 Gierałtowice 

NIP 969-160-69-09 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 

44-177 Paniówki 

ul. Zwycięstwa 44 

tel. (032) 30-11-580, fax (032) 30-11-580 

e-mail: sekretariat@zsppaniowki.pl 

NIP : 969-160-69-09 

 

II. Informacje ogólne 

 

1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu        

o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 23 kwietnia   1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r., , poz. 459 z 

późn. zm.). 

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu 08.01.2020r. na 

stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zsppaniowki.pl 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje  korzystanie z obiektu krytej pływalni w celu 

prowadzenia zajęć edukacyjno-sportowych dla grup szkolnych w ramach godzin 

wychowania fizycznego przez uczniów ZSP w Przyszowicach- zgodnie z godzinami 

określonymi w przygotowanym harmonogramie zajęć lekcyjnych wraz z możliwością 

korzystania z części rekreacyjnej basenu .  

2.  W ramach korzystania z obiektu, pływalnia udostępni niecki: basenu pływackiego o 

minimalnych wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości min. 1,2 m,  basenu rekreacyjnego 
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do nauki podstaw pływania o minimalnych wymiarach 12,5 m x 6 m i głębokości 

maksymalnej do 1,2 m,  zaplecze wraz z szatnią zawierającą minimum 160 szafek 

ubraniowych oraz natryskami osobno damskimi i męskimi.  Pływalnia zobowiązana jest 

do zapewnienia w okresie prowadzenia zajęć, obsługi ratowniczej zgodnie z odrębnymi 

przepisami (Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.). Obiekt powinien 

być dostosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową 

(odpowiednie podjazdy, winda, wózek inwalidzki odciekowy).  

3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a. odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie zgodnie z 

odrębnymi przepisami (Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 z późn. 

zm.) oraz stan techniczny obiektu i urządzeń na obiekcie. 

b. w ramach korzystania z obiektu, Wykonawca udostępni niecki basenu 

pływackiego o minimalnych wymiarach 12,5 m x 6 m i rekreacyjnego o 

minimalnych wymiarach 12,5 m x 6 m  do prowadzenia zajęć wraz z zapleczem, 

szatnią i natryskami 

c. w ramach korzystania z obiektu udostępniona będzie również część rekreacyjna 

basenu. 

 

 

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

92000000-1  Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe; 

92600000-7  Usługi sportowe; 

92620000-3 Usługi w zakresie sportu 

92610000-0 usługi świadczone przez ośrodki sportowe 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: od 30.01.2020r. -19.06.2020r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki dotyczące : 

Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunki udziału w 

postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 

A) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. dwie usługi 

polegającą na  udostępnieniu  basenu kąpielowego krytego na potrzeby prowadzenia 

zajęć lekcji nauki pływania i doskonalenia pływania dla 100 uczniów równocześnie w 

okresie minimum 3 miesięcy łącznie, - z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem 
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dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie 

spełnia - nie spełnia.  

B) Dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia i skieruje do 

jego realizacji następujące zasoby: 

        basen kryty posiadający minimum 2 niecki basenowe:  

-jedna dla osób pływających (głębokość minimalna powyżej 1,2m),  o wymiarach  

25x12,5 m,    

-druga niecka  -do nauki pływania ( głębokość max.  do 1,2m) o wymiarach niecki 

basenowej min 12,5 x 6m. Udostępniony obiekt musi  być wyposażony w   natryski 

(oddzielnie damski  i męski) wraz  z zapleczem szatniowym zawierającym min. 160 

szafek ubraniowych.   

 

       Maksymalny czas dojazdu na basen od ZSP w Paniówkach nie może przekroczyć 30 

min, które należy pokonać pieszo lub autokarem/busem od siedziby ZSP w 

Paniówkach do wskazanego w formularzu oferty basenu. Zamawiający oceni 

spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.  

 

C) Dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia i skieruje do jego 

realizacji następujące osoby: 

- minimum dwóch ratowników posiadających wymagane uprawnienia do pełnienia 

funkcji ratownika, zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz.U. z 2011 r. Nr 

208 poz. 1240 z późn. zm)  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi 

wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

potwierdzających brak wykluczenia z postępowania i innych wymaganych 
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dokumentach. 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg 

wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia, 

2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniający 

warunki wskazane w pkt V.A. - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (Załącznik nr 3) oraz 

załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób na obszarach wodnych, zgodnie z ustawą 

(Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 z późn. zm), wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, spełniających warunek określony w pkt V.B. (Załącznik nr 4). 

4. Wykaz wskazujący nazwę i adres basenu przeznaczonego do realizacji zamówienia 

wraz z  Informacją o podstawie dysponowania basenem kąpielowym krytym na 

potrzeby wykonywania zamówienia, obejmujący następujące zasoby: a) basen kryty 

posiadający minimum 2 niecki basenowe:-jedna dla osób pływających (głębokość 

minimalna powyżej 1,2m),  o wymiarach  25x12,5 m,    

-druga niecka  -do nauki pływania ( głębokość max.  do 1,2m) o wymiarach niecki 

basenowej min 12,5 x 6m  , wraz z  wyposażeniem w   natryski (oddzielnie damski  i 

męski) wraz  z zapleczem szatniowym zawierającym min. 160 szafek ubraniowych. 

Basen zlokalizowany w odległości do 15 km od siedziby ZSP w Przyszowicach. 

 

 

Dodatkowo Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające 

okoliczności o których mowa w art..25 ust.1 pkt3) Pzp, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia:  

a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) 

Pzp; 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa wyżej (dot. odpisu z właściwego rejestru lub 

ewidencji) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, oraz wskazujący osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia i wykazy usług oraz osób muszą 

być dołączone z podpisami oryginalnymi przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów lub niepotwierdzenia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy tego 

Wykonawcę z postępowania, bez wzywania do ich uzupełnienia. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców. 

 

1. Zamawiający oraz Wykonawcy mogą porozumiewać się w sposób pisemny, 
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telefonicznie lub elektronicznie (e-mail). sekretariat@zsppaniowki.pl Zamawiający 

żąda, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. przekazane 

elektronicznie były niezwłocznie potwierdzane pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub 

Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazane za pomocą e-maili, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

 

3. Pracownikami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z 

wykonawcami są: 

Małgorzata Wiśniewska 

e-mail: sekretariat@zsppaniowki.pl 

 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.  

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, 

o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 

stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie. 

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku , o 

wyjaśnienie treści ogłoszenia . 

 

 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 

3. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Forma pisemna 

wymagana jest do: 

a) złożenia oferty, 

b) powiadomienia zamawiającego o wycofaniu oferty, 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku 

polskim, trwałą i czytelną techniką. (Nie dopuszcza się złożenia oferty drogą 

elektroniczną lub faksową). Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność, 

zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego, złożenia na niej własnoręcznego podpisu. 

6. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia 

wykonawcy, o których mowa w ogłoszeniu, muszą być podpisane przez 
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przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy upoważnionych do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki, 

wraz z imienną/imiennymi pieczątkami. 

7. O ile upoważnienie do podpisywania nie wynika z innych załączonych dokumentów, 

powinno być ono dołączone do oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  

8. Pełnomocnictwo to musi  zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

9. Do oferty powinny być dołączone wszystkie załączniki oraz dokumenty określone w 

niniejszym ogłoszeniu. 

10. Wszelkie zmiany naniesione na ofertę oraz  załączniki po ich opracowaniu, a w 

szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 

korektorem itp. powinny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do 

podpisywania oferty. 

11. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty z załącznikami były ponumerowane i ułożone w 

kolejności - zgodnie z numeracją. 

13. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu lub w 

kopercie zamkniętej, z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz z numerami 

jego telefonów (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci), która powinna być 

zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona napisem: P/SP-1/2020 „Udostępnienie 

krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć 

nauki i doskonalenia pływania  na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Paniówkach.” 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania 

ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczą składania ofert 

z dopiskiem: ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że pisemne powiadomienie z dopiskiem WYCOFANE wpłynie do 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

15. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej 

otwierania. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

IX. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert. 

 

Termin składania ofert: do 15.01.2020r. do godz. 10:00 

Miejsce składania ofert: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, 

ul. Zwycięstwa 44, sekretariat. 

Termin otwarcia ofert: 15.01.2020r. o godz. 10:30 

Miejsce otwarcia ofert : gabinet dyrektora, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 
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1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące zaproponowanej ceny. 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Ceną oferty jest cena brutto – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830). 

2. Z uwagi na to, że Zamawiający ustala, że formą wynagrodzenia za wykonanie 

zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe - podana cena oferty będzie niezmienna 

do końca realizacji zamówienia i zapłaty za przedmiot umowy.  

3. Wykonawca powinien ponadto uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie pozostałe 

koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty: 

a. cenę oferty netto 

b. stawkę podatku VAT 

c. ostateczną cenę oferty brutto z uwzględnieniem podatku VAT. 

Stawka podatku VAT  winna być określona  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie wartości określone w   

formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty winny być liczone z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

6. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą 

prowadzone rozliczenia w walutach obcych. 

        

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są: 

a) cena                        waga 40 %  

b) czas dotarcia do  basenu od siedziby szkoły        waga 60 % 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów 

oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno 

rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria 

według następujących zasad: 

 

A) KRYTERIUM  –  cena 40 % 

W kryterium „cena”, oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie 

podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za całość zamówienia. 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z 

następującym wzorem: 
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C = (CN / COB) x100 x 40 % 

 gdzie: 

CN – najniższa zaoferowana cena brutto, 

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej, 

40  - waga kryterium 

 

B) KRYTERIUM – czas dotarcia do  basenu od siedziby szkoły   -  60 % 

 

W kryterium „czas dotarcia do  basenu od siedziby szkoły”  oferta może uzyskać 

maksymalnie 60 punktów. 

1. W kryterium „czas dotarcia do  basenu od siedziby szkoły” oferta może uzyskać 

maksymalnie 60 punktów. 

2. W ramach kryterium „czas dotarcia do  basenu od siedziby szkoły” ocenie 

podlegać będzie czas  w minutach , które należy pokonać pieszo lub autokarem od 

siedziby ZSP w Paniówkach do wskazanego w formularzu oferty basenu. 

3. Zamawiający przyjął następujący sposób punktacji: 

Czas dojścia lub  dojazdu od szkoły ZSP w Paniówkach do basenu 

od 30min – 5 min   Wykonawca uzyska 10 pkt   

poniżej       5 min   Wykonawca uzyska 50 pkt, 

4. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia kryterium – czasu dojazdu lub dojścia do  

basenu od siedziby szkoły – w formularzy oferty wpisuje nazwę i adres  basenu 

oraz  czas, który należy pokonać (pieszo, autokarem lub busem) od siedziby  ZSP w 

Paniówkach od basenu. Deklarowana odległość będzie sprawdzana przez 

Zamawiającego. 

5. Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 60 pkt. 

6. W sytuacji: 

 nie wskazania czasu , 

 wskazania czasu powyżej 30 min, 

 nie wskazania nazwy basenu 

oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „czas dotarcia do basenu od 

siedziby szkoły” otrzyma 0 pkt. 

7. Maksymalny  czas dotarcia do  basenu od siedziby szkoły w Paniówkach nie może 

przekroczyć 30 min.  

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „czas dotarcia do  basenu od siedziby 

szkoły” zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w  

formularzu. 

8. Końcowa punktacja oferty zawierać będzie sumę punktów uzyskaną przez ofertę 

przy zastosowaniu obu kryteriów.  

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) nie zawiera wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w niniejszym    

ogłoszeniu,  

b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  

c) nie została podpisana przez umocowane do tego osoby, 
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d)  formularz ofertowy został wypełniony w sposób uniemożliwiający przyjęcie o 

prawidłowo złożonej ofercie (brak ceny, brak wskazania osoby Wykonawcy) 

e)  zawiera rażąco niską cenę. 

10. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

11. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do treści złożonych 

dokumentów lub oświadczeń, Zamawiający może zwrócić się o ich wyjaśnienie do 

Wykonawcy. 

 

XII. Udzielenie zamówienia. 

 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a ponadto zamieści ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej 

zsppaniowki.pl  

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu a ponadto umieści informację na 

stronie internetowej zsppaniowki.pl 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

 

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy. 

 

Szczegółowe postanowienia wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy 

stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. 

 

XV. Uwaga odnośnie środków ochrony prawnej. 

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp, jak dla 

postępowań poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

pzp. 
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XVI. Pozostałe informacje 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2 

3. Wykaz usług - załącznik nr 3 

4. Wykaz osób - załącznik nr 4 

5. Wykaz zasobów ( informacja o dysponowaniu basenem) załącznik nr 5 

6. Harmonogram zajęć lekcyjnych załącznik nr 6 

7. Projekt umowy ( wraz z Klauzulą informacyjną z art. 13 RODO)- załącznik nr 7 

 

 

Kopia: 

ISG a/a 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

OFERTA  

 

  

 

 

 

Nazwa zamówienia 

 

Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na 

potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  na 

lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Paniówkach 

 

Nazwa  Zamawiającego 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH 
 

 

Siedziba 

Zamawiającego 

 

44-177 Paniówki     ul. Zwycięstwa 44 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

NIP / REGON 
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1. Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami 

określonymi w ogłoszeniu i wzorze umowy. 

 

2. Oferuję wykonanie całości zamówienia, za cenę ryczałtową: 

cena netto …………………………………………PLN 

  VAT ………………………………PLN, tj. ( …. % ) 

 

cenę brutto …………………………………………PLN 

słownie:………………………………………………….....……… 

 

3. Deklaruję udostępnienie w celu realizacji zamówienia następujący basen 

( zgodnie z kryterium: „odległość basenu od siedziby Zamawiającego”: 

 

Nazwa basenu………………………………. 

Adres………………………………….. 

Czas dotarcia do basenu od siedziby zamawiającego………………..(minuty)  

  

 

4. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie od  dnia 3.02.2020 r. do 19.06. 

2020r. 

 

5. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę na warunkach określonych w projekcie umowy. 

 

 

6. Oświadczam, że: 

4.1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 

4.2. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować 

przedmiot zamówienia, 

4.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

 

7. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany  

w ogłoszeniu. 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,).  wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy 

wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 
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9. Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym: 

 

………………………………………..……………………………………….......... 

(imię nazwisko, nr telefonu i faxu, e-mail) 

 

 

 

10. Wszelką korespondencję w przedmiocie zamówienia kierować na adres: 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Nr faksu: ………………………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………… 

 

 

    ………………dnia, ……………   ……………………………………… 

           podpis i pieczątka Wykonawcy  
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 Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

  

 

 

Nazwa zamówienia 

 

Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na 

potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  na 

lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Paniówkach 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 Oświadczam, że: 

 

 

Posiadam niezbędną zdolność techniczną i zawodową, wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ………………dnia, ……………    ……………………………………… 

           podpis i pieczątka Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

……………………………….. 
(oznaczenie wykonawcy) 

 

 

 
WYKAZ USŁUG 

 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniający warunki wskazane w 

pkt V.A. 
 
 

 

Nazwa zamówienia 
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby 

prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  na lekcjach w-f dla 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. 

 

L.p. Przedmiot 

Odbiorca, podmiot 

na rzecz którego 

było wykonywane 

zamówienie: 
nazwa i adres 

Data wykonania/ 
wykonywania: 

dd/mm/rrrr 

Wartość 
PLN 

 

1 
 

 

 

 

 

  

 

2 
    

 

3 
    

 

4 
    

 

5 
    

 

….. 
    

 

 

 

   ……………………dnia, ……………           ……………………………………… 

           podpis i pieczątka Wykonawcy 
 
Uwaga:  
Należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub należyte wykonywanie usługi, tj 

poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 

wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 
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Załącznik nr 4 

 

 

……………………………….. 
(oznaczenie wykonawcy) 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

Nazwa zamówienia 

 

Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby 

prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  na lekcjach w-f dla uczniów 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby 

Kwalifikacje zawodowe  

zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych 

Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 z późn. 

zm) 

Podstawa do 

dysponowania osobą  

1 
   

… 
   

 

 

 

 

 

 

 

   ……………………dnia, ……………            ……………………………………… 

            podpis i pieczątka Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 

……………………………….. 
(oznaczenie wykonawcy) 

 

 

ZASOBY NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 

informacja o dysponowaniu basenem kąpielowym spełniający warunki 

wskazane w pkt V.B. 
 

 

 

Nazwa zamówienia 
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby 

prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  na lekcjach w-f dla 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. 

 

L.p. NAZWA BASENU ADRES 
ODLEGŁOŚĆ OD SIEDZIBY 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

2 
   

 

3 
   

 

4 
   

 

5 
   

 

….. 
   

 

 

 

   ……………………dnia, ……………           ……………………………………… 

           podpis i pieczątka Wykonawcy 
 
Uwaga:  
Należy dołączyć dowody potwierdzające dysponowanie basenem 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 

wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 
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Załącznik nr 2 

 

 

……………………………….. 
(oznaczenie wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć lekcyjnych na basenie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Paniówkach, z uwzględnieniem nstp. dni:  

Czwartek  
w godz. 11-12 rezerwacja  2 torów na basenie pływackim  i basen rekreacyjny; w godz. 12-
13 rezerwacja 3 torów na basenie pływackim  i basen rekreacyjny; w godz. 13-14 
rezerwacja  3 torów na basenie pływackim i basen rekreacyjny; w godz. 14-15 rezerwacja 6 
torów na basenie pływackim;  w godz. 15-16  rezerwacja 6 torów na basenie pływackim.  
Piątek:  
w godz. 9:10 rezerwacja 4 torów na basenie pływackim i basen rekreacyjny; w godz. 10-11 
rezerwacja 5 torów na basenie pływackim i basen rekreacyjny;  w godz. 11-12 rezerwacja 6 
torów na basenie pływackim; w godz. 12-13 -  rezerwacja 2 torów na basenie pływacki i 
całego basenu rekreacyjnego. 
tj. tygodniowo 37 godziny zegarowe rezerwacji 1 toru na basenie pływackim, 6 godzin 
rezerwacji całego basenu rekreacyjnego 
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Załącznik nr 7. Wzór umowy 


