ZAPYTANIE OFERTOWE
instruktor nauki pływania
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie nauki pływania dla 210 uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów z powiatu radziejowskiego, z następujących gmin: Topólka,
Osięciny, Dobre, Bytoń, Piotrków Kujawski, Radziejów, Miasto Radziejów. w ramach realizacji
projektu „Nauka pływania wyrównaniem szans wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu radziejowskiego” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
W ramach zamówienia Oferent zobowiązany jest do:
1) prowadzenia zajęć według poniższego programu:
 zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie.
 wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych
 zapoznanie z zasadami zachowania się na pływalni
 zapoznanie z zagrożeniami na kąpieliskach i sposobami ich zapobiegania
 opanowanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym
 zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i orientacja pod powierzchnią wody
 opanowanie specyficznego oddychania w środowisku wodnym
 zapoznanie z wyporem wody – ćwiczenia wypornościowe
 opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie
 elementarne skoki do wody
 opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie
 opanowanie ruchów kończyn dolnych w pozycji na piersiach i grzbiecie
 opanowanie pływania elementarnego
 sprawdzian nabytych umiejętności,
2)organizacji i przeprowadzania zaplanowanych w harmonogramie projektu zajęć.
3)prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (Dokumentacja zajęć
prowadzona będzie w formie dziennika dla każdej grupy wiekowej, który zawierać będzie przede
wszystkim następujące dane: listę uczestników, frekwencję na zajęciach, datę i tematykę zajęć).
Liczba godzin przewidziana na realizację przedmiotu zamówienia w częściach:
Część 1
Uczniowie Gminy Bytoń:
- grupa 1 – klasy I-III- 15 osób – 20 h,
Część 2
Uczniowie Gminy Bytoń:
- grupa 2 – klasy gimnazjalne – 15 osób – 20 h

Część 3
Uczniowie Gminy Dobre:
- grupa 1 – klasy I-III – 15 osób – 20 h
Część 4
Uczniowie Gminy Dobre:
- grupa 2 – klasy gimnazjalne – 15 osób – 20 h
Część 5
Uczniowie Gminy Osięciny:
- grupa 1 – klasy I-III – 15 osób – 20 h
Część 6
Uczniowie Gminy Osięciny:
- grupa 2 – klasy gimnazjalne – 15 osób – 20 h
Część 7
Uczniowie Gminy Radziejów:
- grupa 1 – klasy I-III – 15 osób -20 h
Część 8
Uczniowie Gminy Radziejów:
- grupa 2 – klasy gimnazjalne – 15 osób – 20 h
Część 9
Uczniowie Gminy Topólka:
- grupa 1 – klasy I-III – 15 osób – 20 h
Część 10
Uczniowie Gminy Topólka:
- grupa 2 – klasy gimnazjalne - 15 osób -20 h
Część 11
Uczniowie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski:
- grupa 1 – klasy I-III – 15 osób – 20 h
Część 12
Uczniowie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski:
- grupa 2 – klasy gimnazjalne – 15 osób – 20 h
Część 13
Uczniowie Miasta Radziejów:
- grupa 1 – klasy I-III – 15 osób – 20 h
Część 14
Uczniowie Miasta Radziejów:
- grupa 2 – klasy gimnazjalne – 15 osób – 20 h.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie zapewnia Oferentowi zakwaterowania oraz wyżywienia na okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia
Projekt realizowany jest w okresie od 8 kwietnia 2013 roku do 22 listopada 2013 roku. Realizacja
przedmiotu zamówienia w okresie od 8 kwietnia 2013 r. do 29 czerwca 2013 r. oraz od 9 września
2013 r. do 22 listopada 2013 r., zgodnie z przedstawionym przez Starostwo powiatowe
harmonogramem zajęć. Ze względu na transport należy umożliwić realizację zajęć dla kilku grup
z danej gminy jednocześnie.

4. Warunki udziału w postępowaniu
Oferent ubiegający się o zamówienie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
instruktorskie lub trenerskie oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia nauki pływania.
5. Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy z podaną ceną brutto za 1 godzinę zegarową za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
b) CV z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty
potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie, o którym mowa w pkt, 4 zapytania ofertowego.
6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Cena oferty zostanie podana przez Oferenta w PLN. Zamawiający zapłaci Oferentowi wynagrodzenie
w ciągu 14 dni od wystawienia przez Oferenta rachunku – po zrealizowaniu całości przedmiotu
zamówienia.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferta powinna być złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe
w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 (sekretariat), 88-200 Radziejów, z dopiskiem „Instruktor
pływania”.
b) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. Kryteria oceny ofert
a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
b) Oferty zostaną ocenione przez Oferenta w oparciu kryterium - cena BRUTTO za wykonanie 1
godziny - 100%
Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:
C min
Cof= ----------------- x 100
Cx
gdzie:
Cof – ilość punktów uzyskanych przez danego Oferenta
C min – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych
w postępowaniu

Cx – cena oferty badanej
Oferent otrzyma 100 pkt., za ofertę, która będzie ważna i będzie zawierać najniższą cenę za 1 godzinę
dla danej części.
Pozostałe ważne oferty będą oceniane według powyższego wzoru.
Punkty uzyskane w wyniku obliczeń (wg wzoru) zostaną następnie przemnożone przez wagę
procentową kryterium 100%.
9. Informacje dodatkowe.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz ich uzupełnień (jeśli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji).
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów.
c) Zamawiający odrzuca ofertę:
-w przypadku gdy nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu;
-w przypadku niezgodności oferty z niniejszym postępowaniem;
-w przypadku przedstawienia przez Oferenta informacji nieprawdziwych.
d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Oferentami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest:
Edyta Kozłowska, kierownik Wydziału Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji
Powiatu, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, tel. 54 285 06 18.
11. Miejsce i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia
2013 r. do godziny 12:00 z dopiskiem instruktor pływania na adres: Starostwo Powiatowe
w Radziejowie (sekretariat), ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

Henryk Gapiński
Starosta Radziejowski

