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Załącznik nr 1 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT  

NA OBSŁUGĘ RATOWNICZĄ 
KĄPIELISKO „OWOCOWA PLAŻA” W ZBOROWIE  

NAD JEZIOREM NIEPRUSZEWSKIM W SEZONIE LETNIM W 2021 ROKU 

 

1. Umowa zawarta będzie na dwa miesiące (lipiec-sierpień 2021 roku). 

2. 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 brutto zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej 

z obowiązującymi przepisami. Określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała i nie może 

ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.  

3. Materiały konkursowe, można pobrać ze strony www.gosir.dopiewo.pl lub otrzymać  

w siedzibie GOSiR w Dopiewie: 

3.1 Formularz oferty konkursowej 

3.2 Mapa z lokalizacją świadczenia usług 

3.3 Wykaz wyposażenia kąpieliska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

3.4 Projekt umowy  

4. Oferty mogą składać podmioty spełniające warunki ofertowe stosując się do obowiązujących 

aktów prawa powszechnego w tym rozporządzeń.  

4.1 Rozporządzenie 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. (Dziennik Ustaw z 2012 r. Poz. 261 ze zm.) 

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

wodnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP - Dziennik Ustaw 2020 Poz. 350 ze zm.) 

4.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie 

sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. Dziennik Ustaw z 2012 r. Poz. 286 ze zm.) 

4.4 Rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Dziennik Ustaw z 2012 r. Poz. 108 ze zm.) 

5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zawierać: 

5.1 dane oferenta - firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta,  

5.2 oferowaną cenę czynszu netto i brutto, 

5.3 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami,  

i że przyjmuje je bez zastrzeżeń 

http://www.gosir.dopiewo.pl/
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5.4 podpisy osób upoważnionych do reprezentowania  oferenta zgodnie z dokumentem 

rejestrowym 

5.5 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). 

5.6 zaparafowany regulamin konkursu stanowiący załącznik nr 1 

5.7 zaparafowany wzór umowy o współpracy stanowiący załącznik nr 2 

5.8 podpisaną klauzulę RODO stanowiąca załącznik nr 3 

 

Dane z punktów 5.1-5.4 muszą być zawarte w druku formularzu oferty konkursowej. 

6. Oferta nie spełniająca powyższych wymogów będzie przez Komisję Konkursową  odrzucona.  

7. Oferty należy składać w biurze GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a do 16 kwietnia 2021 r. do godziny 

12.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją : 

„Konkurs – na obsługę ratowniczą na Kąpielisku „Owocowa Plaża” 

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

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

I etap konkursu jest jawny: publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r.  

o godz.12:05 w biurze GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a 

9. II etap konkursu jest niejawny: komisja konkursowa dokona wyboru oferty na podstawie 

zaproponowanej przez Oferentów ceny. 

10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

11. W przypadku równorzędności ofert, Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny,  

w którym kryterium decydującym będzie cena. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami na temat konkursu jest Mateusz Jaworski 

tel. 519 807 444  

 

 

 

 


