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1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Kryta Pływalnia,,opoczyńska Fala'' 26-300 opoczno ul. Biernackiego 4,Ą

2. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest badanie wody - wskaźniki bakteriologiczne i
fizykochemiczne. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w załączonym formularzu
oferty.

3. Termin wykonania zanówienia

01.01.2018 r. - 31 .12.2018 r

4.Inne istotne warunki zamówienia

ofęrowane usługi muszą spełnió wymogi Zanawiającego, muszą być wykonywane

cyklicznie wg harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego.

Umowa na badanie wody na okres od 01.01.2018-31.|2.Ż0|8, ceny stałe na czas trwania

umowy.

Usługa będzie wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

09.11.2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, na

podstawie art.ll ustawy z dnia 18 sierpnia 20llr o bezpieczeństwie osób przebywajacych

na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 nr 208 poz.1240 zpoź.zm.), Rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spożycia

przez ludzi (D2.U.2015 poz. 1989).

Płatnośó przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

5. DokumenĘ wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających

metodykom referencyjnym ana|iz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do

rozpotządzenia.

ó. Wybór najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza wybrana będzie oferta znajniŻszą

ceną spośród ofert.

7. Termin związaniaumowąwynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8. Cęna podana w ofercie powinna obejmowaó wszystkie koszty i składniki zwiryane z

wykonaniem zamówienia czyli naczynia do pobrania materiafu badawczego, pobrarrie

materiału badawczego, transport do laboratorium, wykonanie badania i dostarczęnie

wyników badania



9. Sposób przygotowania oferĘ.

ofertę na|eŻy sporządzió na zaŁączonym druku ,,OFERTA''.

ofertę na|eŻy sporządzić w języku polskim, w formie piseinnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym dfugopisem. oferta winna być podpisanaprzez osobę upowaznioną.

Upowaznienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wyn1kać z

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Że jeżeli upoważnienie takie nie wynika

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego

Ęestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty

naleŻy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa

wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Na kopercie na|eŻy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe na badanie wody basenowej

-wskazniki bakteriologicznę i fi zykochem iczne'' .

ofertę złożyć można osobiście w Administracji Krytej Pływalni ,,oPocZYŃSKA FALA'',
lub pocztą na adres :

Kryta Pływalnia,,opoczyńska Fala''

ul. Biernackiego 4 A
26-300 Opoczno

10. Termin złożenia oferty:

ofertę złoŻyó naleŻy do dnia 20.1I.20l7r. do godz. 10.00

tl. Zap1Ąanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi,iŻ ustawy

nie stosuje się do zamówień i konkursóq których wartość nie przekracza wyruŻonej w

złotych równowartości 30 000 euro orazw trybie art. 47 ustawy z dnia}7 sierpnia}}O9 r. o

finansach publicznych.

12. Osoby do kontaktu

St. ref. ds. tech.-gosp. Grzegorz Adamczyk

Renata Kacprzak-Pacan

tęl. 44 736 II 3|

p.o. Dyrektor

" ',r'.''1r11l''i$'i :';' tnl'jłqł tn|:nł
ł ' i' ii. l;.}1 ltr1$ ilł9isĘt ils[,t ,

::, 1..:'ł ti;lęp' i**ł** *inłalx${ x*'; r *
,, , 1i:i "i}; il'$ i:tł,sirł.isr:tl$

Katrq,ws 3'4'11is - Jankmvska


	Zaproszenie do złożenia oferty str1
	Zaproszenie do złożenia oferty str2

