
Bia ła 04.04.2018r 

Gminne Centrum Kultury w Bia łej 
ul. Prudnicka 35 
48 - 210 Bia ła 
tel/fax 77 4387026 
info@gckbiala.pl  

Zaproszenie do z łożenia oferty 

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się  z prośbą  o 
przedstawienie oferty na zabezpieczenie ratownicze basenu kapie/owego w 
Białej przy ulicy Koraszewskiego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. zapewnienie bezpiecze ństwa osobom kąpiacym si ę  na basenie w Bia łej przy ulicy 

Koraszewskiego 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 
1. usługę  mogą  świadczyć  jedynie osoby posiadaj ące stosowne uprawnienia 
2. musi być  zapewniona ciąg ła trzy osobowa obsada w czasia otwarcia basenu 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
termin wykonania przedmiotu zamówienia - od 22.06.2018r do 02.09.2018r w 

godz. od 10:00 do 19:00 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
złożona oferta powinna zawiera ć : 

1. nazwę  i adres (lub siedzib ę ) oferenta 
2. wartość  oferty ( netto, brutto, stawka VAT) 
3. oferta winna być  opatrzona pieczątką  i podpisana przez upowa żniona osobę  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTRY 
1. Oferta może być  przesłana: pocztą  elektroniczn ą  na adres jjz@gckbiala.pl  

faksem pod nr 77 4387026, poczt ą  na adres Gminne Centrum Kultury w Bia łej, ul 
Prudnicka 35, 48-210 Bia ła (decyduje data dostarczenia do adresata) lub osobi ście 
w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.04.2018r godz. 13:00 

2. Oferty złożone po terminie nie b ędą  rozpatrywane 
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiaj ący może żądać  od oferenta wyja śnień  

dotyczących treści złożonej oferty 
4. Zaproszenie do z łożenia oferty zamieszczone zostanie na stronie www.gckbiala.pl  i 

bip.gckbiala. p1 



OCENA OFERTY 
zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. cena - 100 % 

INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.04.2018r o godz.14:30 w siedzibie 

Zamawiającego, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczony na stronie 
internetowej www.gckbiala.pl  i bip.gckbiala.pI 

DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udzielaj ą : 

1. Rafa ł  Magosz - tel. 600 248 763, email: rmagosz@gckbiala.pl  
2. Joachim Kosz - tel. 602 645 609, email: jkosz@gckbiala.pl  

INNE 
Do niniejszego zamówienia nie stosuje si ę  ustawy Prawo Zamówie ń  Publicznych, 

jedynie zastosowanie ma Zarządzenie nr 8/2015, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w 
Bia łej z dnia 01.12.2015 
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