
Nr sprawy B.371.5.2018 

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

 

 

 

Zamawiający: 

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu; 48-100 Głubczyce; ul. Olimpijska 1; tel. 77 4853021, 

NIP 748-12-82-500 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej 

wykonania zamówienia obejmującego : 

zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających  i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w 
Głubczycach w okresie sezonu letniego 2018r.” zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. 
„o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” (Dz.U. z 2016r. , poz. 
656 z póź. zm.) oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie. 
 

Usługi „zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu 

Kąpielowego w Głubczycach musi być realizowana poprzez  6 ratowników wodnych 

codziennie w okresie od 23.06 do 2.09.2018r. w wymiarze 8 godz. dziennie t.j 

W poniedziałki od godz. 11
00

 - 19
00

 , a w pozostałe dni tygodnia od 10
00

 - 18
00 

                
* Specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: 

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu 
48-100 Głubczyce 
ul. Olimpijska 1 pok. Nr 10 (sekretariat) 
z dopiskiem:  
„Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się”  

 

Ofertę zawierającą żądane informacje wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, proszę złożyć na 

formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Głubczycach na adres: 
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu, 48-100 Głubczyce, ul. Olimpijska 1 
pok. Nr. 10 (sekretariat) 

Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2018 r. o godz. 09:00 . 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Głubczycach przy ul. 
Olimpijskiej 1 w pokoju nr 11 dnia 22 maja 2018 r. o godz. 09:15 
Otwarcie ofert jest jawne. 
 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji 

lub podpisania umowy. 

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia. 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami  Ryszard Rzym. 

 

              DYREKTOR ZOKiS 

                               

                             Stanisław Krzaczkowski 

 


