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(komórka organizacyjna) 
 
Nr sprawy: MA.208.1.2022 
 
                                                                                                                      

Poznań, 13.05.2022
    
  

  
Zapytanie ofertowe 

 
Nazwa nadania zamówieniu:  
 
Usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku Malta w Poznaniu. 
 
1. Opis przedmiot zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego – zapewnienie 
bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na sezonowym kąpielisku Malta przy 
ulicy Wiankowej w Poznaniu,  zgodnie specyfikacją zamieszczoną w załączniku nr 1 oraz z 
aktualnym stanem prawnym, a w szczególności z: 
- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych 
- Aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 
wyznaczonego obszaru wodnego, 
- Aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie 
sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 
nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. 
 
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 
 
4.06.2022 r. – 4.09.2022 r. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 
W przypadku wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową,  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów 
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeśli wpis taki jest obowiązkowy. 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 
1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (t.j. Dz.U. 2020.350 ze zmianami) oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących 
z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 



W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, 
spółka cywilna), każdy z nich musi posiadać powyższe uprawnienia, i wpis, chyba, iż wykaże, 
że wykonuje czynności pomocnicze do których powyższe uprawnienia nie są wymagane.  

       c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż: dysponuje  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi: 
-  aktualne uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na  obszarach 
wodnych (t.j. Dz.U. 2020.350.), 
- ukończony kurs i aktualne uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) 

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż 
dane osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, nie są zamieszczone w 
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z 
wymogami art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2020. 152.). Nieprzedłożenie oświadczenia, o którym 
mowa powyżej, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako 
uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.  

Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  
100 000,00 zł . Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu 
wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego 
Wykonawcę od zawarcia umowy.  

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 
 Najkorzystniejsza cena. 
 
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

  
Oferta powinna zawierać: 
a) cenę netto oraz brutto za jedną godzinę pracy ratownika 
b) całkowitą kwotę zamówienia netto oraz brutto, która wynika z iloczynu liczby 

przepracowanych przez ratowników godzin oraz ceny za jedną godzinę pracy ratownika. 
 
6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej: 
 
Oferty należy składać do 19.05.2022 r. do godziny 12.00 
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: a.perz@posir.poznan.pl 
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin 
wpływu oferty do sekretariatu. 
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie. 
  
7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) 
 
8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 
 
Jarosław Forycki – kierownik oddziału Malta, tel: 502 622 451 
 
 
 
 



Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. 
Dokonane w ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www 
zamawiającego. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących 
rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z 
przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu 
ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.  
Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)  

 
 
 
 

 
     Jarosław Forycki 
                     ……………………………………………………..… 

Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/ 
samodzielnego stanowiska pracy 

 

 


