Projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” realizowany przez Wektor Consulting sp. z o. o., w partnerstwie z Akademia Nauki
EWELINA ZALEWSKA oraz OŚMIORNICA SP. Z O.O. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 , Poddziałanie 1.2.1 na
podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-04-0107/19-00 z dnia 27.02.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Toruniu.

Mielec, 19.06.2020 r.

nr sprawy 2/BASEN/WSS/2020
ROZEZNANIE RYNKU – zapytanie ofertowe
w przedmiocie wynajmu basenu wraz z biletami wstępu dla każdej grupy
celem przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu Płetwonurka-Ratownika SDI OWD
w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”

Zamawiający zamierza prowadzić wynajem basenu (wraz z biletami wstępu dla każdej grupy) na
terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” celem realizacji
zajęć praktycznych (nurkowań) dla uczestników projektu. Celem zapytania jest wyłonienie
Wykonawcy, który będą w stanie zapewnić dostępność basenów (minimum 2 torów) na określonych
poniżej warunkach i w określonym standardzie jakościowym.
Zamawiający:
Wektor Consulting sp. z o. o.
ul. Długa 37A, 39-300 Mielec
Adres strony internetowej: www.wektor.org.pl
Działający w partnerstwie z
OŚMIORNICA Sp. z o.o.
ul. Snycerzy 16, 80-298 Gdańsk

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
Ewa Iwasieczko e.iwasieczko@wektor.org.pl , tel. 574433044
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem basenów wraz z biletami wstępu dla każdej
grupy na zajęcia praktyczne w ramach kursu SDI OWD dla 16 średnio 6-osobowych grup na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenie trwa 15 godzin/grupę, łącznie planuje się wynajem
basenu przez 240 godzin.
W ramach Zadania nr 3 Szkolenia zawodowe - Płetwonurek Ratownik
Planowany termin realizacji: lipiec 2020 r.-kwiecień 2021 r.
Zajęcia mogą być organizowane od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00-21.00
w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Uczestników Projektu.
Ze względu na specyfikę projektu (nabór Uczestników realizowany w licznych miejscach i terminach)
Zamawiający nie może z góry określić liczby godzin zajęć ani szczegółowego harmonogramu wynajmu
w poszczególnych miastach. Harmonogramy będą przesyłane Wykonawcy lub Wykonawcom na
minimum 3 dni roboczych przed planowanymi zajęciami.
Warunki jakie powinny być spełnione:
• Baseny mieszczące się terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
• dostępna w dni robocze, sobotę, niedzielę od 06:00 do 21:00 zgodnie z przedstawionym min.
3 dni roboczych wcześniej harmonogramem,
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•
•
•

Dysponuje basenem posiadającym min. 2 standardowe tory basenowe i głębokości min. 1,5m
wraz z odpowiednią infrastrukturą i zapleczem typowym dla pływalni publicznych (np.
przebieralnie, toalety, prysznice);
Bilety wstępu dla każdej grupy;
Pływalnia spełnia warunki aktualnego reżimu sanitarnego.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego,
Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Wektor Consulting Sp. z o.o. ul. COP-u 3
(budynek GLF), 39-300 Mielec lub w formie skanu na adres email: e.iwasieczko@wektor.org.pl
Na kopercie lub w tytule widomości proszę wpisać nr sprawy: 2/BASEN/WSS/2020.
Termin składania ofert:
Oferty należy przesyłać w terminie do 26.06.2020r.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą
rozpatrywane.
Przed upływem terminu Wykonawca może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Informacje dotyczące rozstrzygnięcia rozeznania rynku:
1. O wynikach rozeznania Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.wektor.org.pl oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres podany w ofercie.
2. Informacja o wynikach rozeznania nie jest jednoznaczna z zobowiązaniem się Zamawiającego do
wynajmu basenu u Wykonawcy przedstawiającego najlepszą ofertę. Zamawiający ma prawo
weryfikacji cen i zawarcia umów korzystniejszych niż te w złożonych ofertach.
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KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA WYKONAWCÓW
W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane
w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach
i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia oferty.
Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Długa 37A, 39-300
Mielec, tel. 574 433 044, e-mail: w.cichon@wektor.org.pl (Lider projektu) wraz z OŚMIORNICA Sp. z o.o.
ul. Snycerzy 16, 80-298 Gdańsk, email: info@osmiornica.eu (Partner projektu)
2) Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest:
⎯ zawarcie i wykonanie umowy zawartej w związku ze złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą
Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
⎯ ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
⎯ wykonywania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w tym w szczególności obejmujących
wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w tym dokumentów księgowych związanych z realizacją
umowy oraz wynikających z obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją projektu pn.
„Wykorzystaj swoją szansę!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólne rozporządzenia o ochronie danych.
3) Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są
przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom,
które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione
instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one
uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu.
5) Zamawiający nie będzie przekazywał danych Wykonawcy poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
6) Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem
jego oferty
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO
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Załącznik nr 1

Formularz oferty
OFERTA CENOWA
Działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….…
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………..
NIP:…………………………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/BASEN/WSS/2020, składam niniejszą ofertę:
L

Nazwa usługi

1.

Cena 1 h za
udostępnienie
basenu

Wartość netto

OGÓŁEM

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT

Cena brutto

X

nazwa i adres ośrodka
w którym Wykonawca
oferuje spełnienie
przedmiotu zamówienia
• Wykonawca oświadcza, że w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuje się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
• Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie
wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia
w zakresie zawartym w specyfikacji.
Adres e-mail pod który należy przesyłać korespondencję do Wykonawcy:
………………………………………………………………
Ofertę niniejszą składam na .................. kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość ....................dnia......................
……………………………………..
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2
……………………………………….
Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na Rozeznanie rynku - zapytanie
ofertowe nr w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozeznaniu
rynku - zapytaniu ofertowym nr 2/BASEN/WSS/2020 , w szczególności:
basen/pływalnia, którą Wykonawca dysponuje, spełnia warunki tj.:
1. Dysponuje basenem/pływalnią, mieszczącą się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
2. Dysponuje basenem posiadającym min. 2 standardowe tory basenowe i głębokości min. 1,5m
wraz z odpowiednią infrastrukturą i zapleczem typowym dla pływalni publicznych (np.
przebieralnie, toalety, prysznice).
3. Gwarantuje dostępność w okresie realizacji zlecenia w zakresie obsługi grup od poniedziałku
do niedzieli w godzinach od 6:00 do 21:00 zgodnie z harmonogramem szczegółowym
przesłanym przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.
4. Gwarantuje bilety wstępu dla każdej grupy.
5. Pływalnia spełnia warunki aktualnego reżimu sanitarnego.

Miejscowość ..........................., dnia .............................
……….............................................................
Podpis Wykonawcy
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