Świecie, 15.04.2019
Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Vistula-Park Świecie Sp.z.o.o, ul. Sienkiewicza 3, 86-105 Świecie, NIP: 559-17-17-760, e-mail:
sekretariat@vistulapark.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym wykonywaniu badań wody w
Parku Wodnym w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Usługa będzie świadczona od 16 maja 2019 roku do 16 maja 2020 roku. Data końcowa może
ulec zmianie ze względu na planowaną przerwę technologiczną.
b) Celem przeprowadzania badań jest potwierdzenie zachowywania jakości wody, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach.
b ) Badania wody będą prowadzone na podstawie harmonogramu dostarczonego przez
Zamawiającego
c) Wykonawca musi posiadać akredytacje na pobieranie wszystkich rodzajów wyszczególnionych
próbek wody
e) Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
- terminowe i rzetelne wykonywanie badań wody
- udostępnianie wyników badań w terminie 7 dni od daty pobrania próbek (o ile rodzaj próbki nie
wymaga dłuższego badania)
- udostępnianie roboczych wyników badań w terminie 4 dni od daty pobrania próbek
- telefoniczne informowanie o przekroczeniach norm przewidzianych w Rozporządzeniu,
niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
- telefoniczne umawianie terminu co najmniej 4 dni przed planowanym badaniem
- zachowywanie gotowości do przeprowadzenia awaryjnego badania wody w czasie nie dłuższym
niż 24 godziny od zgłoszenia potrzeby.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający wnosi, aby próbki wody były pobierane we wtorki lub środy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 16 maja 2019 roku do 16 maja 2020 roku, z wyłączeniem czasu przewidzianego na przerwę
technologiczną (o fakcie przeprowadzania przerwy Zleceniodawca będzie informować drogą mailową na
miesiąc przed jej rozpoczęciem).
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Inne
formularze nie będą podlegać ocenie.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
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Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres Park Wodny w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie do dnia 6 maja 2019 roku wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 7 maja 2018 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w Parku Wodnym w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100
Świecie oraz na stronie internetowej pod adresem www.parkwodnyswiecie.com oraz
www.vistulapark.pl.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.vistulapark.pl i www.parkwodnyswiecie.com.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.parkwodnyswiecie.com i www.vistulapark.pl .
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ariel Stawski pod numerem telefonu 661 555 125.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego, harmonogram badań wody.
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