Czerwionka-Leszczyny, dnia 23.12.2016 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na:
ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ RATOWNICZĄ NA TERENIE
KRYTEJ PŁYWALNI W CZERWIONCE-LESZCZYNACH PRZY UL. 3-GO MAJA 36A
1. Świadczenie usług realizowane będzie:
od poniedziałku do niedzieli w godzinach wyznaczonych przez właściciela
2. Zakres obowiązków obejmuje:
a) obsługa i konserwacja sprzętu basenowego wraz z odpowiedzialnością materialną za ten
sprzęt,
b) zgłaszanie konieczności uzupełnienia sprzętu ratowniczego i medycznego w zależności od
potrzeb i terminów ważności ich użycia zgodnie z obowiązującymi standardami
bezpieczeństwa i standardami medycznymi,
c) dbanie o stan techniczny sprzętu ratowniczego oraz medycznego będącego na wyposażeniu
Krytej Pływalni i Kąpieliska,
d) kontrola warunków kąpieli (powietrza, pomiar stężenia chloru w basenach i wannie z
hydromasażem ),
e) codzienna kontrola (przed uruchomieniem) stanu urządzeń i sprzętu będącego na
wyposażeniu Krytej Pływalni i Kąpieliska,
f) zapewnienie podstawowej opieki medycznej na terenie Krytej Pływalni i Kąpieliska a w
uzasadnionych przypadkach wezwanie pogotowia ratunkowego,
g) sygnalizacja za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich naruszeń obowiązujących
Regulaminów Krytej Pływalni i Kąpieliska,
h) pomoc w organizacji zajęć grupowych (współpraca z prowadzącymi zajęcia) oraz
organizowaniu imprez sportowych i zawodów,
i) wpisywanie do dziennika pracy wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Krytej
Pływalni i Kąpieliska,
j) współpraca z pozostałymi pracownikami pływalni w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego
funkcjonowania obiektu,
k) utrzymywanie czystości w i wokół niecek basenowych,
l) utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia
wyłącznie do celów służbowych,
ł) wymiana wody w nogomyjkach wg zaistniałej potrzeby,
3. Usługi w zakresie ratownictwa muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie określonym w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych.(Dz. U. z 2011r. Nr 208. poz. 1240).
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby
korzystające z obiektu regulaminów na nich obowiązujących.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów BHP i p.poż.
6. Wykonawca w toku wykonywania niniejszej umowy zobowiązuje się wykonywać swoje

obowiązki z należyta starannością.
7. W czasie trwania umowy Zamawiający ma prawo wglądu do przebiegu czasu pracy, przy czym
w razie stwierdzenia, że praca jest wykonywana w sposób wadliwy lub niezgodny z umową
Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wprowadzenia niezbędnych zmian gwarantujących
należyte wykonywanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
8. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi
stopień ratownika WOPR zgodny z obowiązującymi przepisami, każdy ratownik musi posiadać
ważną legitymację wydaną przez biuro WOPR.
9. Termin wykonania usługi:
do 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 460 godzin
miesięcznie.
10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na piśmie, w budynku przy ul. Wolności 2a pokój księgowości 1 piętro, 44230 Czerwionka-Leszczyny lub drogą mailową mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
11. Termin złożenia ofert – do 30 grudnia 2016 r. do godziny 900. Otwarcie ofert ma charakter
jawny dla oferentów i nastąpi 30 grudnia 2016r. o godz. 915 w budynku przy ul. Wolności 2a pokój
księgowości 1 piętro.
12. Sposób przygotowania oferty:
Oferty należy zaadresowanej na: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3-go Maja 36a, 44-230
Czerwionka-leszczyny z dopiskiem („ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
RATOWNICZĄ NA TERENIE KRYTEJ PŁYWALNI W CZERWIONCE-LESZCZYNACH”),
Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy.
Kryteria oceny i wyboru ofert: najniższa cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem
zamówienia – 100% wagi.
Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę brutto zostanie podpisana umowa. Kontakt w sprawie
zamówienia: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Michał Cichoń, tel. (032) 4319635.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
Z poważaniem
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Michał Cichoń

