Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 w. 22 lub 692 960 861
Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Znak: MCSiR.63.7.2016

Nowy Targ, dnia 03.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie systematycznych badań jakości wody w Pływalni Miejskiej
w Nowym Targu.

I. WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie
systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody w budynku Pływalni Miejskiej MCSiR w Nowym
Targu.

·

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

·

Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000
Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013
r. poz. 907 z późn. zm.)).

·

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
·

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie

·

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Bartosz Zelek

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie systematycznych i udokumentowanych badań wody
basenowej zgodnie z ustawą z dnia 18.08.2011r. i rozporządzeniem z dnia 09.11.2015r. w budynku Pływalni
Miejskiej MCSiR w Nowym Targu
2. Zamawiający wymaga, aby badania opisane w pkt 1 były wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz.U. poz 2016), Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U. Nr208, poz 1240 z późn. zm.) oraz normie PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody - Pobieranie
próbek do analiz mikrobiologicznych.
3. Zamawiający wymaga, aby każdy przegląd zakończony był pisemnym protokołem.
4.Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadł akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
5. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

·

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogram który stanowi załącznik nr 2.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy przesłać mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „Badanie jakości
wody” do 15 czerwca 2016 r., do godz. 12:00 lub składać w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy Plac Evry 4 w Nowym Targu.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

