
OTWARTY KONKURS OFERT  
NA OBSŁUGĘ RATOWNICZĄ KĄPIELISKA  „OWOCOWA PLAŻA”  

W MIEJSCOWOŚCI ZBOROWO NAD JEZIOREM NIEPRUSZEWSKIM  
W SEZONIE LETNIM W 2019 ROKU 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza otwarty konkurs ofert na 

obsługę ratowniczą kąpieliska „owocowa plaża” w miejscowości Zborowo nad jeziorem 

Niepruszewskim w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się, utrzymania czystości, ładu  

i porządku w/w kąpielisku oraz prowadzenia działań w zakresie edukacji i profilaktyki 

dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych w okresie od 1.07.2019 roku do 

31.08.2019 roku przez siedem dni w tygodniu w godz. 10.00 – 18.00. 

Umowa zawarta w wyniku konkursu podpisana zostanie na jeden sezon kąpielowy (sezon 

2019).  

W przypadku, gdy współpraca z wybranym w drodze konkursu Oferentem, w zakresie 

bezpieczeństwa osób kąpiących się, utrzymania czystości, ładu i porządku w/w kąpielisku 

oraz prowadzenia działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych okaże się w ocenie Organizatora konkursu nienaganna, istnieje 

możliwość przedłużenia umowy o współpracy maksymalnie na kolejne dwa sezony, tj. rok 

2020 i 2021) bez przeprowadzania konkursu. 

I. Termin i warunki składania ofert 

1. Termin składania ofert: do 22 marca 2019 r.  do godziny 14.00. 
2. Oferty należy składać w biurze GOSiR w Dopiewie ul. Polna 1a  

w godz. 8.00 – 14.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: 
„RATOWNICTWO 2019 – KĄPIELISKO „OWOCOWA PLAŻA” W ZBOROWIE 

 

II. Oferta powinna zawierać: 

1. uzupełniony formularz oferty konkursowej zawierający: 
1.1 dane Oferenta – m.in. nazwę, siedzibę podaną z dokładnym adresem,  
1.2 dane osób upoważnionych do podpisania umowy zgodnie z dokumentem 

rejestrowym,  
1.3 oferowaną cenę za usługę netto i brutto,  
1.4 opis prowadzenia obsługi ratowniczej oraz sposobu prowadzenia działań  

w zakresie edukacji i profilaktyki dot. bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 
2. oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami,  i że 

przyjmuje je bez zastrzeżeń,  
3. aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (zaświadczenie z CEIDG lub 

aktualny wydruk z KRS lub innego rejestru, a w  przypadku  spółki  cywilnej - 
kserokopię  umowy  spółki  cywilnej),  

4. podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO.   
 



III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia winne spełniać następujące warunki: 
1. posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do świadczenia usług będących 

przedmiotem zamówienia, 
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim 

potencjałem technicznym i ludzkim zdolnym do wykonania usługi, 
3. udokumentować, że prowadziły w latach 2016-2018 usługę na kąpielisku odkrytym  

w okresie nie krótszym niż dwa miesiące. 
 

IV. Wybór oferty 

 

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej:  

część jawna - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie GOSiR Dopiewo  w dniu 22 marca 2019   

o  godz. 14.10 

część niejawna – obejmuje wybór oferty, który nastąpi do dnia 29 marca 2019 r. w drodze 

konkursu. Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę. 

 

O wyniku postępowania konkursowego powiadamia się uczestników drogą pisemną. 

Organizator konkursu zawiadomi podmiot o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

Jeżeli osoba ustalona jako podmiot wybrany do świadczenia usługi w zakresie 

bezpieczeństwa osób kąpiących się, utrzymania czystości, ładu i porządku na kąpielisku oraz 

prowadzenia działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych w okresie od 1.07.2019 roku do 31.08.2019 roku przez siedem dni  

w tygodniu w godz. 10.00 – 18.00 na kąpielisku „owocowa plaża” w Zborowie nie stawi się 

bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu Dyrektor GOSiR  

w Dopiewie zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy. 

Miejsce wykonywania usługi – kąpielisko „owocowa plaża” w Zborowie można oglądać od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, po uprzednim zgłoszeniu: tel./fax  061 

8148262, tel. kom. 519 807 444 

Informacje o konkursie można uzyskać u menadżera GOSiR w Dopiewie - Jakuba Górczaka 

tel. 519 807 444. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu 

bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 
 
 
 
 
 



REGULAMIN KONKURSU OFERT NA 
OBSŁUGĘ RATOWNICZĄ KĄPIELISKA  „OWOCOWA PLAŻA”  

W MIEJSCOWOŚCI ZBOROWO NAD JEZIOREM NIEPRUSZEWSKIM  
W SEZONIE LETNIM W 2019 ROKU 

 
2. Obsługa ratownicza przewidziana jest  na okres  jednego sezonu (1 lipca – 31 sierpnia 

2019 roku, przez siedem dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 18.00) z możliwością 
przedłużenia o dwa kolejne sezony (2020 rok i 2021 rok w takim samym zakresie 
czasowym). 

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej PLN cyfrowo i słownie oraz 
zawierać musi wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca  
w formularzu ofertowym podaje cenę netto i brutto w wysokości zgodnej  
z obowiązującymi przepisami. Określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała i nie 
może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W przypadku przedłużenia umowy 
na kolejny rok, mogą mieć zastosowanie negocjacje ustne pomiędzy stronami w zakresie 
kwoty przedmiotu zamówienia lub ewentualnych zmian w przepisach prawa 
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Materiały konkursowe, można pobrać ze strony www.gosir.dopiewo.pl lub otrzymać  
w siedzibie GOSiR w Dopiewie ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo.  

a) regulamin  konkursu 
b) formularz  oferty  konkursowej 
c) regulamin kąpieliska „owocowa plaża” w Zborowie 

5. Oferty mogą składać podmioty spełniające warunki ofertowe stosując się do 
obowiązujących aktów prawnych: 

a) Rozporządzenia 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. z 2012 r. poz. 108, z późn. 
zm.).  

b) Rozporządzenia 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. z 2012 r. poz. 261, z późn. zm.). 

c) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z późn. zm.). 

d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie 
sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków 
zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286, z późn. 
zm.). 

6. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Oferta powinna zawierać 

7.1 uzupełniony formularz oferty konkursowej zawierający: 
7.1.1 dane Oferenta – m.in. nazwę, siedzibę podaną z dokładnym adresem, 
7.1.2 dane osób upoważnionych do podpisania umowy zgodnie z dokumentem 

rejestrowym,  
7.1.3 oferowaną cenę za usługę netto i brutto,  

http://www.gosir.dopiewo.pl/


7.1.4 opis prowadzenia obsługi ratowniczej oraz sposobu prowadzenia działań  
w zakresie edukacji i profilaktyki dot. bezpieczeństwa na obszarach 
wodnych. 

7.2 oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami,  i że 
przyjmuje je bez zastrzeżeń,  

7.3 aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (zaświadczenie z CEIDG lub 
aktualny wydruk z KRS lub innego rejestru, a w  przypadku  spółki  cywilnej - 
kserokopię  umowy  spółki  cywilnej),  

7.4 podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO. 
 

Oferta niespełniająca powyższych wymogów będzie przez Komisję Konkursową odrzucona. 
 
 

8 Oferty należy składać w biurze GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a do 29 marca 2019 r. do 
godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

 
 

„RATOWNICTWO 2019 – KĄPIELISKO „OWOCOWA PLAŻA” W ZBOROWIE 

Oferent na prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Złożonej oferty nie 

można wycofać ani zmieniać. Oferty złożone po terminie nie będą  brane pod uwagę. 

9 Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: 
 
I etap konkursu jest jawny: publiczne otwarcie ofert, które odbędzie się w dniu  
29  marca 2019 r. o godz.14:10 w biurze GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a  
 
II etap konkursu jest niejawny: Komisja Konkursowa dokona wyboru oferty  na 
podstawie zaproponowanej ceny.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za usługę.  
 

10 W przypadku równorzędności ofert, Komisja Konkursowa przeprowadzi dodatkowy 
przetarg  ustny. 
 

11 Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami  na temat konkursu jest Jakub Górczak 
tel. 061 8148 262. 

 

12 KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 nr 119, str. 1, zw. dalej 

RODO, informujemy Państwa co następuje: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Dopiewie, znajdujący się przy ul. Polnej 1a, 62-070 Dopiewo. 



2. Przez Administratora danych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym 

mogą się Państwo kontaktować elektronicznie wysyłając informację pod adres: 

gosir.iod@dopiewo.pl. 

3. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

4. Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty 

świadczenia usług w ramach konkursu ofert na obsługę ratowniczą kąpieliska 

„owocowa plaża” w miejscowości Zborowo nad jeziorem Niepruszewskim.   

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. 

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed 

zawarciem umowy.  

6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom 

poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

8. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych wynosi 5 lat. 

9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  

b) sprostowania danych, 

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , 

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

f) przeniesienia Państwa danych osobowych, 

g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób 

wywiera istotny wpływ. 

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych 

osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

 

 

mailto:gosir.iod@dopiewo.pl

