OGŁOSZENIE
Usługa służby ratowniczej na akwenie zlokalizowanym
w Ośrodku „Borki” w Radomiu
(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych)
1.Zamawiający:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Narutowicza 9
26-600 Radom; woj. mazowieckie
REGON: 6700837791
tel. (48) 3851001-02
fax. (48) 3851003
2. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
a) imię i nazwisko-Robert Pankowski,
b) MOSIR w Radomiu ul. Narutowicza 9 pok. nr 51,
c) tel. (48) 3851001-02, fax., (48) 3851003,
d) osoba uprawniona udziela informacji o zamówieniu od poniedziałku do piątku w godz. od
8.00 do 15.00.
3. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie
internetowej www.bip.mosir.radom.pl,
b) Formularz można odebrać bezpłatnie:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego pok.nr.51, tel.(48) 3851001, w godz. 8.00 – 15.00
- lub drogą pocztową ponosząc koszty ewentualnej przesyłki.
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem przetargu jest stawka za osobo-godzinę służby ratowniczej na akwenie,
zlokalizowanym w Ośrodku „Borki”, przy ulicy Krasickiego w Radomiu, w okresie od 19-062009 do 31-08-2009 r., w orientacyjnym wymiarze 3.400 godzin, w tym obsługa sprzętu
pływającego, obsługa sprzętu holującego oraz prowadzenie czynności związanych z
wynajmowaniem do celów rekreacyjnych sprzętu pływającego, tj. kajaków i rowerów
wodnych będących własnością Zamawiającego. Obsługa ratownicza na obiekcie powinna być
zapewniona przez wykwalifikowanych pracowników (jednocześnie przez sześciu
ratowników) osiem godzin dziennie.

Na nadzorowanym akwenie musi znajdować się minimum trzech ratowników uprawnionych
do samodzielnego pełnienia służby ratowniczej oraz minimum jedna osoba posiadająca
uprawnienia do kierowania mechanicznym sprzętem pływająco - holującym. Wykonawca
powinien posiadać silnik zaburtowy do łodzi oraz minimum 2 łodzie wiosłowe.
5.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu usługi
ratowniczej.
5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zamieszczono w § 3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
5.3. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
– Główny przedmiot zamówienia: 92000000 -1:
rekreacji.

usługi w zakresie kultury, sportu i

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się zapewnienie służby ratowniczej w okresie
od19.06.2009 r., do 31.08.2009 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych
warunków:
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr.19, poz. 177 z późniejszymi zmianami),
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. –Prawo zamówień publicznych –Dz.U. z 2004 r. Nr.19, poz. 177 z późn. zmianami).
8.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie
spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

9. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, które spełni warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i będzie posiadać najniższą cenę.
10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12-05-2009 do godz. 09.00, w sekretariacie MOSIR
w Radomiu ul. Narutowicza 9.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 12-05-2009 roku o godz. 09.15 w pok. Dyrektora MOSIR w
Radomiu.
12. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
13. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:
a) nie zamierza ustanawiać wadium,
b) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie Informacji Publicznej w dniu 04.05.2009 r.
DO POBRANIA:
SIWZ
Ogłoszenie o zawarciu umowy

