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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Zamawiający  zaprasza  do  składania  ofert  na  świadczenie  usługi  w  zakresie  zapewnienia
kompleksowej, obsługi ratowniczej i zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska
miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Rybackiej 4.

Wartość  przedmiotu  zamówienia  nie  przekracza  progów  stosowanie  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  związku  z  czym  przepisy  tej  ustawy  nie  mają  zastosowania  w  niniejszym
postępowaniu.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  kompleksowych  usług  ratownictwa  wodnego  na
administrowanym przez Zamawiającego akwenie wodnym w Opolu Lubelskim położonym przy ul.
Rybackiej 4, w sezonie letnim 2021, a w szczególności w następującym zakresie:

1. zorganizowania, montażu, demontażu oraz zapewnienia prawidłowego oznakowania
kąpieliska zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6
marca 2012 w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz
wzorów znaków zakazu,  nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z  2012 r.,
poz.286),

2. zapewnienia  prawidłowego  wyposażenia kąpieliska  zgodnie  z  przepisami
Rozporządzenia  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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 261),

3. zapewnienia  bezpieczeństwa w miejscu  wykorzystywanym do  kąpieli   oraz  stałej
kontroli  wyznaczonego  obszaru  wodnego przez  co  najmniej  dwóch  ratowników
wodnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 23
stycznia  2012  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  liczby  ratowników
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r.
poz. 108) z pełnymi uprawnieniami określonymi w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r.,  poz.  656  ze  zmianami)  oraz   ustawy  z  dnia  8  września  2006  r.  o  Państwowym
Ratownictwie Medycznym, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 ze zmianami.),

4. organizowania,  kierowania,  koordynacji  i  bezpośredniego  prowadzenia  działań
ratowniczych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji działań
ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r.  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zmianami) oraz  ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym  Ratownictwie  Medycznym,  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1868  ze
zmianami.),

5. utworzenia stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego,
6. zapewniania przekazywania informacji  o dopuszczalności  lub zakazie korzystania

z wyznaczonego obszaru wodnego,
7. oczyszczania  powierzchni  dna obszaru  przeznaczonego  do  pływania  lub  kąpieli

z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,
8. prowadzenia  działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na

obszarach wodnych,



9. nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu wyznaczonego obszaru wodnego,
10. zapewnienia stroju dla osób świadczących usługi ratownictwa wodnego.

Wymagania niezbędne w celu realizacji przedmiotu zamówienia:

1. spełnienie wymagań określonych w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie  osób przebywających  na  obszarach wodnych,  tj.:  świadczenie  usług
przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, którymi w świetle
ww. ustawy są: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty,  jeżeli
uzyskały zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych;

2. spełnienie  wymagań  określonych  w  art.  13  ust.  1  Ustawy  z  dnia  08.09.2006  r.  o
Państwowym Ratownictwie Medycznym, tj.:

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
b. zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem –

Państwowe Ratownictwo Medyczne lub bycie członkiem tych jednostek,
c. posiadanie  ważnego  zaświadczenia  o  ukończeniu  kursu  w  zakresie

kwalifikowanej pierwszej pomocy,
d. stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

3. posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
4. posiadanie doświadczenia min.  2 lat  w świadczeniu usług tego rodzaju co przedmiot

zamówienia,
5. posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
6. zatrudnienie  lub  pełnienie  służby  w  podmiocie  uprawnionym  do  wykonywania

ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu,
7. posiadanie  opłaconej   polisy  potwierdzającej  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
8. umiejętność pracy w zespole.

II. WARUNKI FINANSOWE/ROZLICZENIA PŁATNOŚCI

1. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia o charakterze ryczałtowym.
2. Płatność następować będzie w ratach,  w terminie 7 dni  od daty doręczenia  prawidłowo

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona ostatniego
dnia każdego miesiąca po zakończeniu świadczenia usługi za dany miesiąc. 

3. Cena  oferty  musi  obejmować  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia.

II. ISTOTNE POSTANOWIENIA 

Termin i czas usługi: 28.06.2021 – 29.08.2021, codziennie w godz. 11.00 – 19.00.

III. KRYTERIA OCENY OFERT

O  wyborze  oferty  decydować  będzie  kryterium  najniższej  ceny  (przy  spełnieniu  wszystkich
warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert). 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY



Oferta musi zawierać: 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
2. Oświadczenie  oferenta o delegowaniu do wykonania usługi osób spełniających określone w

punkcie  I  wymagania  i  kwalifikacje  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  posiadanie
uprawnień i kwalifikacji,

3. Program edukacyjny działań podejmowanych  podczas całego sezonu (np. przeprowadzanie
kursów pływania, zawodów, konkursów itd.),

4. Zgodę  potwierdzającą  posiadanie  uprawnień   do  wykonywania  ratownictwa  wodnego
zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych w przypadku podmiotów innych niż WOPR.

5. Zamawiający nie podzielił zamówienia i nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ostateczny  termin  składania  ofert  upływa  w  dniu  1.06.2021r  o  godz.  15:00.  Ofertę  należy
dostarczyć do sekretariatu Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie
lub przesłać w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@ockopolelubelskie.pl. w terminie
wskazanym powyżej.  Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej  potwierdzone zostanie poprzez
wysłanie maila zwrotnego na adres nadawcy.  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z
Małgorzatą Borowiak – dyrektorem OCK (tel. 81 827 25 67). 

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona w dniu 7.06.2021 r. w Opolskim Centrum Kultury, 
ul.  Lubelska 30,  24-300 Opole Lubelskie.  Niniejsze zaproszenie do składania ofert  nie stanowi
zobowiązania  Zamawiającego  do  udzielenia  zamówienia.  Zamawiający  dokona  wyboru  oferty
najkorzystniejszej  na  warunkach  określonych  w zaproszeniu  i  przekaże  informację  o  przyjęciu
oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia w terminie 7 dni od dnia wyłonienia najkorzystniejszej
oferty. 
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