OGŁOSZENIE
OTWARTY KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ RATOWNICZĄ
KĄPIELISKO „OWOCOWA PLAŻA”
W ZBOROWIE NAD JEZIOREM NIEPRUSZEWSKIM
W SEZONIE LETNIM W 2022 ROKU
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza otwarty konkurs ofert na obsługę
ratowniczą na kąpielisku „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 1.07.2022 roku do 31.08.2022 roku.
Umowa trwać będzie dwa miesiące (lipiec-sierpień 2022 r.)
Termin i warunki składania ofert:
termin składania ofert: 04 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00.
oferty należy składać w biurze GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a w godz. 8.00 – 15.00
w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs – na obsługę ratowniczą na Kąpielisku „Owocowa Plaża”

1. Oferta powinna zawierać:
1.1 dane oferenta-firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta
1.2 oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie obsługi ratowniczej
1.3 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wskazanymi w regulaminie warunkami,
i że przyjmuje je bez zastrzeżeń (podpis w formularzu oferty cenowej)
1.4 oświadczenie, poświadczające wszelkie uprawnienia niezbędne do świadczenia usług
będących przedmiotem konkursu
1.5 podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem
rejestrowym
1.6 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)
1.7 zaparafowany regulamin konkursu stanowiący załącznik nr 1
1.8 zaparafowany wzór umowy o współpracy stanowiący załącznik nr 2
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1.9 podpisaną klauzulę RODO stanowiąca załącznik nr 3
2. Opis przedmiotu zamówienia
Podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia winny spełniać następujące warunki:
2.1 posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia
2.2 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem
technicznym i ludzkim zdolnym do wykonania usługi
2.3 udokumentować, że prowadziły w latach 2018-2021 usługę na kąpielisku odkrytym w okresie
nie krótszym niż dwa miesiące
3. Wybór oferty
3.1 Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej: część jawna - otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie GOSiR w Dopiewie w dniu 4 kwietnia 2022 o godz.12:05, natomiast część
niejawna nastąpi 6 kwietnia 2022
3.2 Wybór oferty nastąpi do dnia 6 kwietnia 2022 r.
3.3 Przy wyborze oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę.
3.4 Wyniki postępowania konkursowego zostaną opublikowane na stronie internetowej:
www.gosir.dopiewo.pl
3.5 Organizator konkursu zawiadomi podmiot o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli osoba
ustalona jako podmiot wybrany do udzielania obsługi ratowniczej nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Dyrektor GOSiR
w Dopiewie zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny
3.6 Miejsce kąpieliska w Zborowie można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 14.00 po uprzednim zgłoszeniu: Adam Kocik tel./fax 061 8148262; 507 281 280
4. Informacje o konkursie można uzyskać u pracownika GOSiR w Dopiewie
tel. 507 281 280

Adam Kocik

5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega prawo zamknięcia konkursu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Załączniki do ogłoszenia:
6.1 regulamin konkursu (załącznik nr 1)
6.2 wzór umowy o współpracy (załącznik nr 2)
6.3 klauzula RODO (załącznik nr 3)
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