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PiR.III.271.ZP.2.22                  Głogówek, dnia 5 maja 2022 r. 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA ZAPRASZA 

 

do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 130 000 zł na zadanie pn.  

 

Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku   

 

 

I. Zamawiający: Gmina Głogówek ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek 

II. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego 

Gminnego Kąpieliska w Głogówku, w terminach: 

-  od 25 czerwca do 04 września 2022 r. w godzinach 11:00-20:00 

W szczegółowy zakres przedmiotu wchodzi: 

a) Wykwalifikowana obsługa ratownicza zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.  

4 ratowników wodnych posiadających niezbędną wiedzę i stosowne uprawnienia  

w okresie od 25.06.2022 r. do 04.09.2022 r. 

b) Kompleksowe zabezpieczenie kąpieliska na terenie, w szczególności do: 

-  stałego obserwowania obszaru kąpieliska i niezwłocznego reagowania na każdy 

sygnał wzywania pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczej, 

-  zapewnienia wymaganego wyposażenia (stanowiącego własność Zleceniobiorcy 

oraz powierzonego przez Zleceniodawcę) i kontroli urządzeń oraz sprzętu,  

które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,  

-  kontroli stref dla umiejących i nie umiejących pływać, 

-  wywieszania na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych, 

-  sygnalizowania, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego 

regulaminu (np. granicy strefy umiejących pływać), a także nadchodzącej burzy,  

-  reagowania na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie 

kąpieliska, 

-  wpisywania na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych 

aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków 

atmosferycznych), 

-  oczyszczenia powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich 

przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, 

-  bieżącego prowadzenia dziennika pracy jakości wody, 

-  niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wadach i uszkodzeniach 

powierzonego sprzętu oraz o brakach w medykamentach, 

- rozkładanie i składanie folii solarycznej, 

-  zapewnienia bezpośredniej łączności z pogotowiem ratunkowym i najbliższą 

jednostką Policji. 
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III.  Termin wykonania: od 25.06.2022 r. do 04.09.2022 roku. 

IV.  Miejsce i termin składania ofert: 

Propozycję cenową należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku, 48-250 Głogówek,  

w terminie do 16.05.2022 r. do godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 16.05.2022 r. o 10:15  

w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: OFERTA NA: 

Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku. 

Nie otwierać przed 16.05.2022 r. 

V. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

Tomasz Mazur tel. 77 40 69 921, email: mazur@glogowek.pl 

 

VI. Kryteria wyboru oferty: 

Oferty będą oceniane według kryterium: 

cena – 100%, przy czym 1% = 1 pkt 

Sposób oceny: Cmin/Cbad x 100 = ilość pkt 

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cbad – cena oferty badanej 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty; 

1) Formularz ofertowy, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, 

wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych. 

 

W załączeniu; 

1. wzór propozycji cenowej, 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, 

3. projekt umowy. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głogówek, Rynek 1, 48-250, tel. 77 40 69 900. 
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głogówek jest Pan Karol Trinczek tel. 77 40 69 900, email: 

trinczek@glogowek.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku. prowadzonym 

w trybie zapytania cenowego o wartości poniżej 130 000 złotych. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 

późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały  czas 

trwania umowy; 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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