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1.

w postępowaniu

.,DŻENIAoFERry
o wartościponiżej 30 tys. Et]Ro

Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Kryta PĘwalnia,,opoczyńska Fala'' 26-300 opoczno ul. Biernackiego 4A
2.

opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Badanie wody _ wskaźniki bakteriologiczne i
fizykochemiczne'. Szczegołowy zakręs zamówienia opisany jest w załączonym fornrularzu

ofeĘ.

3. Temrin wykonania zamówienia

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r
4. Inne istotne

warunki zamówienia

oferowane usługi muszą spehió wymogi Zanalitajry,ego, muszą być wykonywane
cykliczrie wg harmonogramu przedstawionęgo przez Zamaitającego.
Umowa na badanie wody na okres od 01.01.2020-3l.12.2020, ceny stałe na czas trwania
umolvy.

Usługa Ędzię wykonywana zgodnie

z

Rozporządzeniem Ministra Zdtowia

z

dnia

w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach, na
podstawie art.ll ustawy z dnia 18 sierpnia 20l1r o bezpieczeństwie osób przebywajacych
09.11.2015r

na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 m 2a8 poz. 1240

Zdrown

,

zpóż.m.),Rozptzfizeniem Minista

dnia 13 listopada Ż0t5 r. w sprawie jakościwody przemaczanej do spożycia

przez ludzi @2.U.2015 poz. 1989).
Płatrrośćprzelewem w terminie 30 dni od daty otrymantafaktury.
5. I)okumenty wynagane w celu potwierdzenia

spehiania warunków

Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

na wykonanie badan

odpowiadających

metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączntku nr 4 do
rozporządzeria.
6. Wybor najkorzystniejszej oferty: jako najkorzyshiejsza wybrana

Ędzie oferta znajtlnsą

ceną spośród ofert.
7. Termin

zwięanlaumowąwynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszĘ i składniki z-łvirynne z
wykonaniem zamówienia czyli naczytńa do pobrania mateńału badawczego, pobranie
mateńału badawczego, transport
wyników badania
9. Sposób prrygotowania oferty.

do laboratorium, wykonanie badania

i

dostarczenie

Gnina }goczno ul' Staromiejsła-6OPczno frllP: 768 1717575
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ofertęnależpsBezą&irnaźhłączanymdnrku,,OFERTA''.
ofertę nalezy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym długopisem. oferta winna być podpisanaptzez osobę upoważnioną.

Upowaźnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio vryńkać z
dokumentów dołączonych do oferĘ. anncza to, że jeŻeli upowaŻrienie takie nie wynika

wprost z dokumenfu stwierdzającego stafus prawny Wykonawcy (odpisu

z

właściwego'

rejestru lub zaświadczełiao wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej) to do oferty

na\ezy dołryzyć, oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pehromocnictwa
wystawione ga przez osoby do tego upowaźnione.

Na kopercie naleĘ umieścićnapis: ,,Zapytalie ofertowe na badanie wody
-wskaźniki bakteriologi cnrc i frzykochemi czrte''

basenowej

.

ofertę złozyć, można osobiście w Administracji Krytej Płrvalni ,'OPOCZYŃSKA FAT.A'',
lub poczĘ na adres

:

Kryta PĘwalnia,,Opoczyńska Fa]a''
ul. Biernackiego 4

A

26-300 Opoczro
10.

Termin złożenia ofeńy:

W

prrypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę

o

uzupełnienie

formularza ,,OFERTA'' oraz przesłanie do dnia 22.11.20|9r. do godz. 10.00 lub złożyĆ
moŻnaosobiścieu odbiorcy pok. nr.14,na adres
Kryta Pływalnia,,opoczyńsk a F
ul. Bięmackiego

:

alt'

4A

26-300 Opoczno

Wykonawca składając podpis na druku,,OFERTA'' oświadcząże potwierdza zapozrranie się

i

akceptację warunków zapytanta oraz zapoznał się

z

klauzulą informacyjną RoDo,

stanowiacązałącmkdozamówientąZałącmlknr2.
11. Wykonawca składając podpis na dnrku

',OFERTA''

oświadczą że wypełniłobowiąpki

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RoDo) wobec osób fizycznych, od których

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednioporyskał w celu ubiegarria się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszej procedurze.*

Załącmk nrl - Druk,,OFERIA"

ZałącnlknrZ _ Klauzula informacyjna RoDo
Załącmknr3 - Wzór Umowy
12. Zapytane prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia29 stycana2004r.
Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy
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nie stosuje się do zamówień

i

konkursów, których wartośćnie przelaacza wyraŻorc1 w

złoĘchrównowartości30 000 euro otazw Eybie

art. 47 ustalvy

z dma27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych.
13. Osoby do kontaktu

Renata Kacprzak-Pacan

tel.44 736

ll

3l

') rozporz$zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (TJE) 2016/ó79 z&ia27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób
fizycmych w zoliryku z pr7śfrrtmz:lrliem danych osobowych i w
prz€eływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46Tyr, (ogólne rorytzadzeale o ochronie danych) @z.Un-lJE L l19 zo4.05.2o|6, str.l).
\f,'/ przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż beąoŚredrrio jego dotycąpych
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.l3 ust.4 lub art 14 ust. 5
RoDo tresci oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treścioświadczenia np. przsz jego wykreślenie).

sprawie

o

