
                                                                                                  Opoczno dnia  26.10.2016r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
W postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

 Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” 26-300 Opoczno ul. Biernackiego 4A

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 zamówienia

  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r

4. Inne istotne warunki zamówienia 

Oferowane  usługi  muszą  spełnić  wymogi  Zamawiającego,  muszą  być  wykonywane 

cyklicznie wg harmonogramu przedstawionego przez  Zamawiającego.

Umowa na badanie wody na okres od 01.01.2017-31.12.2017, 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.11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie osób przebywajacych 

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

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

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

Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 
5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

Akredytację  Polskiego  Centrum  Akredytacji  na  wykonanie  badań  odpowiadajacych 

metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza wybrana będzie oferta z najniższą 

ceną spośród ofert.

7. Termin zwiazania umową wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i  składniki związane z 

wykonaniem  zamówienia  czyli  naczynia  do  pobrania  materiału  badawczego,  pobranie 

materiału  badawczego,  transport  do  labolatorium,  wykonanie  badania  i  dostarczenie 

wyników badania



9. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

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

wprost  z dokumentu  stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy  (odpisu  z  właściwego 

rejestru 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  należy  umieścić  napis:  „Zapytanie  ofertowe  na  badanie  wody  basenowej 

-wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne”.

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 złożyć należy do dnia 28.11.2016r. do godz. 10.00

11. Zapytanie 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  konkursów, których wartość nie  przekracza wyrażonej  w 

złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych.

12. Osoby do kontaktu

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

Renata Kacprzak-Pacan

tel. 44 736 11 31

                                                                                                             p.o. Dyrektora 
                                                                                              Katarzyna Derewęda-Jankowska
                                                                                              ….....................................................
                                                                                                         PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

                                    
                                    



 Pieczątka oferenta                                                                                            dnia............................

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

Badanie wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na rok 2017

Lp Parametr Razem
Ilość

Cena 
netto

Podatek 
VAT

Cena 
brutto

Cena 
razemA Wskaźniki 

bakteriologiczne
1 Escherichia  coli  w 

100ml wody
108

2 Pseudomonas aeruginosa 108
3 Ogólna liczba bakterii w 

1 ml w temp. 36±2°C po 
48 godz.

72

4 Legionella 37
B Wskaźniki 

fizykochemiczne
1 ∑THM-/np.:bromki,CH

LOROFORM/
24

2 azotany 24
3 Utlenialność – niecki 

basenowe
84

4 MĘTNOŚĆ WODY - 
wejście podbasenie

12

5 MĘTNOŚĆ WODY- 
niecki basenowe

36

RAZEM CENA OFERTY

Składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto  ...................................................zł

Obowiązujący podatek VAT..........%                      …...............................................zł

Cena brutto................................................................................................................zł

słownie...........................................................................................................................

2. Przyjmujemy do realizacji postanowione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki.

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP ….......................................................

…................................................
                                                                                                                                          (podpis osoby upoważnionej)



Opoczno dnia.......................

UMOWA      nr …........

Zawarta w dniu …........... roku pomiędzy:              
Krytą  Pływalnią  „Opoczyńska  Fala”  w  Opocznie,  ul.  Biernackiego  4A 26-300  Opoczno 
NIP:768-16-87-555 REGON:592265398, zwana  dalej  Zamawiającym,   reprezentowaną 
przez: 

Katarzyna Derewęda-Jankowska – p.o. Dyrektor

a firmą: …...........................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…..................................
…..................................
…..................................

Zwanej w dalszej części umowy Dostawcą.

§1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  usługę  poilegającą  na 
prowadzeniu badań wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody.

2. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w załączonym formularzu oferty.
3. Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  ww.  prace,  zobowiazuje  się  wykonać  je  ze 

szczególną  starannością  i  dbałością  o  interesy  Zamawiającego  oraz  zgodnie  z 
wymogami określonymi właściwymi przepisami prawa.

4. Wykonawca po wykonaniu kazdej serii badań przekaże zamawiającemu wyniki badań.

§2

1. Strony ustalają terminy wykonania badań zgodnie z załączonym harmonogramem.
2. Szczegółowe terminy  wykonania  poszczególnych badań ustalane  będą  każdorazowo 

przy poboże próbek.

§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie ogółem za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 

określonej w formularzu oferty kwota zł...................../słownie:........................................../
2. Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są stałe na cały okres trwania umowy i nie 

podlegają waloryzacji.
3. W przypadku zmiany w trakcie trwania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie 

Wykonawcy będzie ustalone na podstawie ceny netto oferty powiększonej o aktualną 
stawkę podatku VAT.

4. Zapłata  za  przedmiot  umowy  dokonana  będzie  na  rachunek  bankowy  dostawcy 
przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.

5. Odbiorca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP – 768-16-87-555
6. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP - …...........................

§4
1. Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  Wykonawcy  za  niewykonanie  lub  nienależyte 



wykonanie umowy w formie kar umownych:
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
• w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn,  za które ponosi 

odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy

     3.   Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
• w przypadku odstąpienia od umowy, za które ponosi  odpowiedzialność  odbiorca w 

wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy

                                                                             §5
1. Wszystkie  zmiany  w  treści  Umowy  wymagają  zgody  obydwu  stron  i  mogą  być 

dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę przed upływem jej obowiązywania ze skutkiem 
natychmiastowym w nastepujących przypadkach:
a)  Powtórzenia  się  nienależytego  wykonania  przedmiotu  zamówienia  przez 
wykonawcę, tj. dwukrotne pisemne zastrzeżenie zgłoszone przez Zamawiającego
b) zaniechania świadczenia postanowień umownych przedmiotu zamówienia

§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.
§8

1. Wszystkie  spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygają  sądy 
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§9
1. Umowa została podpisana w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

     ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA 


