OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ i 703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE:
PROWADZENIE ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS III
W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ POSTOMINO W ROKU 2018
PROJEKTU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA
pn. Program nauki pływania dla uczniów klas III Szkół Podstawowych
z terenu Gminy Postomino „UMIEM PŁYWAĆ”

Gmina Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino
NIP: 499-04-24-533 tel. (59) 810 85 17 fax. (59) 810 85 84

Zatwierdzam:

………………………………
Postomino, 13 lutego 2018 r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gmina Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino tel. (59) 810 85 17 fax. (59) 810 85 84
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Paulina Sowińska-Bodegwin, e-mail: oswiata@postomino.pl tel. (59) 846 44 38
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć nauki pływania dla uczniów klas III,
w ramach Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Program nauki pływania dla uczniów klas
III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Postomino „UMIEM PŁYWAĆ”.
Nauka pływania realizowana będzie w wyznaczone środy i czwartki na basenie wskazanym
przez Zamawiającego (basen max oddalony o 37 km od siedziby Zamawiającego).
Minimalna ilość godzin instruktorskich dla każdej grupy – 10.
Godzina instruktorska – 90 minut lub 60 minut.
Do realizacji zadania konieczne jest zatrudnienie minimum 3 instruktorów.
Godziny rozpoczęcia zajęć, będą mieścić się w przedziale: od 12:30 do 15:00.
Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III odbywać się będą w następujących grupach:
- grupy I, II, III -uczniowie ze szkół ze Staniewic i Pieszcza i Korlina, razem ok. 45 uczniów
podzielonych na 3 grupy (3 instruktorów)- zajęcia w czwartki (10 wyjazdów x 90 min.= 20
godzin lekcyjnych dla każdej grupy). Planuje się, że grupy I, II i III będą realizować program
na basenach Parku Wodnego Jan w Darłówku, w sąsiedniej gminie, gdzie będą dowożone.
- grupy IV, V - uczniowie ze szkoły w Postominie, razem ok. 30 uczniów podzielonych na 2
grupy (dwóch instruktorów) - zajęcia w czwartki (10 wyjazdów x 90 min.= 20 godzin
lekcyjnych dla każdej grupy). Planuje się, że grupy III i IV będą realizować program na
basenach Parku Wodnego Jan w Darłówku, w sąsiedniej gminie, gdzie będą dowożone.
Wstępny harmonogram zajęć:
Grupy I - V

luty- 22; (4 tygodniowa przerwa techniczna w parku wodnym)
marzec- 22; 29
kwiecień- 5; 12; 26
maj- 10; 17; 24
czerwiec- 7
- grupa VI - uczniowie ze szkoły w Jarosławcu, razem 15 uczniów - zajęcia w środy, (15
wejść x 60 min.= 20 godzin lekcyjnych dla każdej grupy). Planuje się, że grupy te będą
realizować program na basenie Hotelu Król Plaza SPA w miejscowości, gdzie znajduje się
szkoła.
Wstępny harmonogram zajęć:
Grupa VI

luty- 21; 28
marzec- 7; 14; 21; 28
kwiecień- 4; 11; 25
maj- 9; 16; 23; 30
czerwiec- 6; 13

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany przez Zamawiającego z chwilą
podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby zajęć, odwołania części zajęć,
przeniesienia części zajęć. Zajęcia dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu
Zajęć Sportowych dla Uczniów.
III. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca winien posiadać:
1. Kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć z zakresu nauki pływania,
tj. tytuł/stopień instruktora lub trenera.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą, np. na stanowisku nauczyciela, w okresie
ostatnich 5 lat.
3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
• prowadzenie zajęć nauki pływania,
• prowadzenie dziennika zajęć zawierającego w szczególności rejestr uczestników, rejestr
frekwencji, rozkład materiału oraz tematyki realizowanej podczas poszczególnych zajęć,
• przestrzeganie regulaminu zajęć sportowych i regulaminu basenu oraz zapoznanie
uczestników zajęć z ww. regulaminami i nadzorowanie ich przestrzegania.
IV. TERMIN WYKONANIA ZADANIA
Od 21 lutego do 13 czerwca 2018 r.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki
w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem. Należy
określić cenę ryczałtową brutto za jedną godzinę instruktorską 90 minut. Jeżeli
Zamawiający przyjmie za godzinę instruktorską zajęcia 60 minutowe- wskazana przez
wykonawcę cena zostanie proporcjonalnie przeliczona. Do oferty należy dołączyć:
- kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji uprawniających do
wykonywania zawodu instruktora/trenera pływania oraz
- kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą, np. na
stanowisku nauczyciela, w okresie ostatnich 5 lat – dokumenty te będą niezbędne do
dokonania oceny ofert i wyboru Wykonawcy.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie ofert brane pod uwagę będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagania
określone w pkt III.1. i III.2. Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena (wartość brutto) za
jedną godzinę instruktorską (90 min.) prowadzenia zajęć nauki pływania. Cena winna
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający dokona wyboru 3
najkorzystniejszych ofert dotyczących realizacji zadania.
Zamawiający podpisze umowę zlecenie z Wykonawcami, którzy przedłożą najkorzystniejsze
oferty tj. zaoferują najniższe ceny wynikające z w/w kryterium, dotyczące prowadzenia zajęć
nauki pływania, nie większą jednak niż założona przez Zamawiającego cena za jedną godzinę
instruktorską. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zostanie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Postomino.

VII. INNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZETARGU
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania przetargu lub jego
warunków (zgodnie z art. 70¹ § 3 KC). Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania
przetargu. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert (zgodnie z art.
70³ KC).
Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
2.Warunki udziału w przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na stronie
internetowej Zamawiającego: http://www.postomino.bip.net.pl.
3.Zamawiający do terminu złożenia ofert może zmienić warunki przetargu informując o tym
na swojej stronie internetowej. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za
istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie
lub/i w niewłaściwym miejscu.
5.Zamawiający może odrzucić oferty(ę), jeżeli:
a) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych
w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 6,
b) zaoferowana cena przez danego Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu,
d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e) będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń,
6. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub jego odwołania albo jego
zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.
7. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę,
który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy - wyznaczając mu w tym celu
odpowiedni termin. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że
nie upłynął termin związania ofertą.
8. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania
wyboru, powiadamia na piśmie Wykonawców o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu
bez dokonania wyboru.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
VIII.MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Termin składania ofert upływa 20 lutego 2018 r. do godz. 12:30. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
• listownie na adres: Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino;
• osobiście w pok. 15 lub pok. 19
Urzędu Gminy Postomino, Postomino 30,
76-113 Postomino. Otwarcie ofert nastąpi 20 lutego 2018 r. o godz. 12:45

Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy…………………………………………………………….
Adres zamieszkania/Siedziba:……………………………………………………………
Numer telefonu do kontaktu: ……………………………………………………………

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na zadanie: PROWADZENIE ZAJĘĆ
NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS III W RAMACH REALIZOWANEGO
PRZEZ GMINĘ POSTOMINO W ROKU 2018 PROJEKTU POWSZECHNEJ NAUKI
PŁYWANIA pn. Program nauki pływania dla uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Postomino „UMIEM PŁYWAĆ”
oferuję wykonanie zadania, za wynagrodzeniem:
wartość brutto jednej godziny instruktorskiej (90 minut) w zakresie prowadzenia zajęć nauki
pływania w ramach programu „Umiem pływać”Wartość brutto:.......................... słownie.............................................................................
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia
w celu właściwego przygotowania oferty.
2. Zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń i wykonam przedmiot zamówienia
należycie za oferowaną cenę.
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w opisie przedmiotu
zamówienia.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Zamówienie wykonam w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczam, że w przypadku wybrania niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia
umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Do oferty załączam
- kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu
nauki pływania
- kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą, w
okresie ostatnich 5 lat.
-oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

.........................................................................
(podpis)

…….…………………, data ………………...
miejscowość

…………………………………….
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni
praw publicznych.

……………………………………
(czytelny podpis)

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego
– „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”.

…….…………………, data ………………...
miejscowość
……………………..…………..
imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych dokumentach – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

..........................................
(czytelny podpis)

