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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

    
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o w zw. z  art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, poniżej progów określonych w art. 138g ust. 1 ustawy, pn.: Wykonanie usługi 
zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-sprawnościowego z możliwością doskonalenia 
umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego na potrzeby Instytutu Zdrowia  PWSZ 
w Nowym Sączu. 
 
ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 
z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1; 
Tel. 18 443-45-45; fax. 18 443-46-08 
NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240 

 
ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA i RODZAJ ZAMÓWIENIA 

Tryb udzielenia zamówienia: ogłoszenie na usługi społeczne, według zasad określonych w nin. 
ogłoszeniu. 
Rodzaj zamówienia: usługa.  
 
ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zorganizowania obozu sprawnościowego 
letniego z możliwością doskonalenia umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego  
na potrzeby Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,  
w minimalnym zakresie obejmującym takie elementy jak: 

1. Ratownictwo wodne: 
1) bezpieczeństwo i prewencja wypadków w wodzie – ocena zagrożeń; 
2) sprzęt i techniki ratownicze wykorzystywane w ratownictwie wodnym; 
3) wypadki w  wodzie – sposoby postępowania w przypadku: 

a) urazu kręgosłupa, 
b) wywrotki łodzi, 
c) wypadków z udziałem łodzi motorowej oraz skutera, 
d) narciarstwa wodnego, 
e) podtopienia, 
f) wychłodzenia oraz przegrzania. 

4) doskonalenie umiejętności pływania: 
a) pływanie sposobami ratowniczymi, 
b) nurkowanie w głąb, 
c) skoki ratownicze, 
d) holowanie indywidualne i zespołowe, 
e) akcja klasyczna,  
f) skoki z wysokości lub łodzi motorowej, 
g) wyciąganie poszkodowanego na brzeg. 

5) sprzęt ratowniczy stosowany w ratownictwie wodnym (zastosowanie, zasady 
posługiwania się sprzętem):  

a) boja SP, pas węgorz, 
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b) rzutka rękawowa, 
c) koło ratunkowe, 
d) łódź wiosłowa, 
e) łódź motorowa. 

6) ratownictwo powodziowe, ratownictwo lądowe, ratownictwo morskie – zagadnienia 
teoretyczne. 

7) sporty wodne: 
a) kajakarstwo, 
b) żeglarstwo, 
c) windsurfing 

8) współdziałanie służb medycznych z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
(WOPR). 

2. Elementy ratownictwa górskiego: 
1) bezpieczeństwo w górach w okresie letnim; 
2) zapoznanie się ze sprzętem (węzły, liny, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne               

i zjazdowe); 
3) organizacja akcji ratowniczej w górach w różnych warunkach pogodowych; 
4) współdziałanie służb medycznych z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 

(WOPR) i Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR) oraz Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowych (HEMS). 

3. Ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego: 

 symulacja zdarzeń medycznych (zadania dzienne i nocne). 
B. Wymagane warunki realizacji zamówienia: 

1. Lokalizacja obozu nad akwenem wodnym w ośrodku sportów wodnych, w odległości 

max. 50 km. od siedziby Zamawiającego (ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz), liczonej wg 
googlemaps jako najkrótsza trasa samochodowa od siedziby Zamawiającego do miejsca 
realizacji usługi-ośrodka. 

2. Uwaga: Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w ośrodku sportów wodnych 
zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odległości większej niż 50 km. 
od siedziby Zamawiającego – w takim przypadku do obowiązków Wykonawcy należeć 
będzie zorganizowanie wliczonego w cenę ofertową realizacji zamówienia, transportu 
uczestników obozu koncesjonowanym środkiem transportu posiadającym potwierdzoną 
sprawność techniczną:  

 na obóz: spod siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji obozu; 

 i z powrotem po jego zakończeniu: z miejsca realizacji obozu pod siedzibę 
Zamawiającego. 

3. Wyposażenie ośrodka:   
1) Sala wykładowa (minimum 30 – osobowa wyposażona w sprzęt audiowizualny, 

projektor multimedialny, laptop); 
2) Specjalistyczny sprzęt pływający niezbędny do zajęć dydaktycznych i do asekuracji: 

a) 2 łodzie żaglowe (5-osobowe typu Ω lub PX) dostępne przez cały czas pobytu,  
b) 2 kpl. windsurfingu dostępne przez cały czas pobytu, 
c) 2 łodzie motorowe (30-100 KM) dostępne przez cały czas pobytu, 
d) 6 kajaków – dostępne przez cały czas pobytu, 
e) 5 łodzi wiosłowych, dostępnych przez cały czas trwania obozu, 
f) akwen do przeprowadzenia zajęć z pływania; 

3) Specjalistyczny sprzęt ratowniczy: koła, rzutki, kamizelki asekuracyjne, boje SP, sprzęt 
ABC, kamizelki asekuracyjne – w ilości dostosowanej do liczebności grupy; 
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4) Sprzęt do asekuracji: boje SP, sprzęt ABC, łódź motorowo-wiosłowa z wyposażeniem 
do zabezpieczenia zajęć. 

4. Wymagania dotyczące sprzętu: 
1) sprzęt nieuszkodzony, sprawny technicznie; 
2) spełniający wszelkie wymagane prawem normy; 
3) posiadający wszelkie niezbędne do bezpiecznego użytkowania, wymagane 

prawem atesty i certyfikaty. 
5. Paliwo do łodzi. 
6. Zakwaterowanie w pokojach lub w domkach 2-6 osobowych z pełnym wyposażeniem 

sanitarnym, z uwzględnieniem podziału uczestników obozu na płeć męska i żeńską. 
Wszyscy uczestnicy obozu oraz kadra zakwaterowani na terenie jednego Ośrodka. 

7. Wyżywienie całodzienne, co najmniej trzy posiłki dziennie – wysokokaloryczne, 
wydawane na terenie ośrodka:  

1) śniadanie w formie szwedzkiego stołu, dwudaniowy obiad z zestawem surówek oraz 
kolacja w formie szwedzkiego stołu, do każdego posiłku napoje, 

2) wyżywienie obozu rozpocznie się obiadem dniu 19 sierpnia 2019 r. i zakończy 
obiadem w dniu 26 sierpnia 2019 r. 

3) pory posiłków dostosowane będą do potrzeb obozu i związane z realizacją zajęć,  
4) posiłki muszą być sporządzane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej                 

i sanitarnej dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów 
spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. Wyklucza się  

    mięso i potrawy /posiłki/ z puszek konserwowych, słoików, dania jednorazowe w 
proszku itp. 

8. Miejsce potrzebne do realizacji zajęć z atletyki terenowej (wyznaczony dukt leśny lub 
ścieżka, na której można przeprowadzić rozruch poranny) – dostępny 1,5 godziny 
dziennie.  

9. Boisko do piłki siatkowej, piłki koszykowej – dostępne min. 2 godziny dziennie.  
10. Po podpisaniu umowy, nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem obozu, 

Wykonawca zobowiązany będzie do współorganizacji i uczestnictwa w spotkaniu 
organizacyjnym w obecności przedstawiciela Zamawiającego, celem omówienia 
przebiegu i organizacji obozu, warunków zaliczenia oraz zapoznania studentów z 
obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w czasie trwania obozu. 

11. Warunki do ćwiczeń umiejętności ratownictwa górskiego (warunki naturalne ew. 
sztuczna ścianka wspinaczkowa). 

C. Kadra wyspecjalizowana – wymagania minimalne:   
1. 4 osoby prowadzące zajęcia ze studentami, w tym jedna osoba pełniąca funkcje 

kierownika obozu. Na jedną osobę z kadry przypadać ma nie więcej jak 6 do 7 
studentów. Kadra sprawuje całodobową opiekę nad studentami w trakcie realizacji 
programu obozu. 

2. Kwalifikacje kadry: wszyscy ukończony kurs instruktor pływania lub posiadanie 
uprawnień ratownika WOPR-u.  

3. W skład kadry wchodzą: 
1) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia  instruktora WOPR-u, 
2) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia  starszego ratownika GOPR-u, 
3) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia  instruktora technik linowych oraz 

wspinaczki skałkowej, 
4) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia instruktora żeglarstwa                                

i windsurfingu,   
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5) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia ratownika WOPR-u, 
6) co najmniej jedna osoba posiadająca ukończony kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. 
7) kierownik obozu – kwalifikacje: udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne             

(mgr WF z przygotowaniem pedagogicznym), co najmniej 10-letnie doświadczenie 
pedagogiczne. 

D. Zakres zamówienia: 

1. Zakres obozu szkoleniowo-sprawnościowego (letniego) w okresie 19.08.2019 r.– 26.08.2019 r.:  

Lp. Rodzaj 
Liczba osób 

Liczba dni 
Studenci Kadra 

1. 
4 noclegi  oraz sala wykładowa na min. 30 osób 
(sala dostępna przez 5 dni) 

26 -- 4 

2. 
Całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, 
kolacje) 

26 -- 3 

3. Dwa posiłki w dniach: 19 i 26.08.2019 r 26 -- 2 

4. 

Udostępnienie sprzętu:  
pływającego (łodzie wiosłowe, kajaki, 
windsurfing, łodzie żaglowe, motorowe + 
paliwo) 
ratowniczego (koła, rzutki, kamizelki 
asekuracyjne, boje SP, sprzęt ABC), 
asekuracyjnego: boje SP, sprzęt ABC, łódź 
motorowo-wiosłowa z wyposażeniem do 
zabezpieczenia zajęć + paliwo 

26 -- 5 

5. Kadra dydaktyczna w tym kierownik obozu -- 4 5 

2. Obóz rozpocznie się w pierwszym dniu zajęciami o godz. 900, natomiast zakończy się  
w ostatnim dniu o godz. 1500. 

3. Podana liczba osób (studentów) jest planowaną. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
ilości uczestników obozu (studentów), w szczególności jej zmniejszenie. Rozliczenie nastąpi 
w oparciu o faktyczną ilość uczestników obozu. 

4. Ewentualne zmiany ilości uczestników lub terminów realizacji będą uzgadniane przez Strony  
w formie pisemnej z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem obozu. 

5. Niezależnie od powyższego Zamawiający może zmniejszyć lub anulować zamawiane ilości 
posiłków bez konsekwencji finansowych na 48 godzin przed zaplanowanym posiłkiem. 
 

E. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przez Komisję Przetargową 
zgodności treści oferty ze stanem faktycznym tj. warunkami jakimi dysponuje ośrodek wskazany w 
ofercie jako miejsce realizacji zamówienia – w kontekście zgodności treści oferty  
z wymaganiami ogłoszenia. 

F. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się 
podwykonawcami. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom. 

   Zamawiający zastrzega, że: 
a) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań wykonawcy; 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, 
uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników; 
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c) podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody 
wykonawcy i zamawiającego; 

d) Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może 
skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez wykonawcę w stosunku do nich; 

e) wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do 
podwykonania części zamówienia. 

G. Realizacja zamówienia przebiegać będzie zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 1 do 
ogłoszenia. 

H. Symbol wspólnego słownika zamówień (CPV):  
a) 80.33.00.00-6 (Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa); 
b) 80.56.00.00-7 (Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy); 
c) 80.41.30.00-2 (Usługi szkół nauki żeglowania); 
d) 80.41.40.00-9 (Usługi szkół nauki nurkowania); 
e) 80.61.00.00-3 (Szkolenie i symulacja w zakresie sprzętu bezpieczeństwa); 
f) 92.61.00.00-0 (Usługi świadczone przez ośrodki sportowe); 
g) 60.65.30.00-0 (Wynajem łodzi wraz z załogą); 
h) 55.11.00.00-4 (Hotelarskie usługi noclegowe); 
i) 55270000-3 (Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe) 
j) 55.12.00.00-7 (Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji); 
k) 55.32.10.00-6 (Usługi przygotowywania posiłków); 
l) 55.32.00.00-9 (Usługi podawania posiłków). 

 

ROZDZIAŁ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający określa termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 26.08.2019 r.                    

z zastrzeżeniem ust 2. 
2. Termin realizacji obozu szkoleniowo-sprawnościowego: 19.08.2019 r. – 26.08.2019 r. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia –                     

co będzie możliwe w przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu usługi z uwagi na warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie obozu.       

 
ROZDZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY ICH SPEŁNIANIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

oraz spełniają warunki, dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej, 

2. W zakresie warunków określonych w ust.1 lit. a) Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, 
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. Wykonawca 
potwierdza spełnianie tych warunków poprzez oświadczenie w składanej ofercie wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
3. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej (ust.1 lit. b) Zamawiający będzie rozpatrywał oferty 
Wykonawców ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczeniową/gwarancyjną 15 000,00 
PLN za jedno zdarzenie. 
- Wykonawca dołącza do oferty: 
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 Dokument/y potwierdzający/e, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną 
wysokość sumy ubezpieczeniowej 15 000,00 PLN - za jedno zdarzenie 

4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (ust.1 lit. c) – Zamawiający będzie rozpatrywał 
oferty Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie 
wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu szkolenia specjalistycznego z zakresu 
ratownictwa wodnego dla podmiotów profesjonalnie wykorzystujących wiedzę z tego zakresu, tj. 
grup GOPR, TOPR, WOPR, Policji, Straży Pożarnej, Staży Granicznej, Wojska Polskiego, Pogotowia 
Ratunkowego itp. lub wykonali usługę szkoleniową o takim charakterze dla potrzeb innych 
jednostek/odbiorców, 
- Wykonawca dołącza do oferty: 

 Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z 
załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – można 
skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia. 
 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać  
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oraz  
w sytuacji, o której mowa w ust. 5 warunki określone w pkt. 1-4  winien spełniać co najmniej jeden z 
tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. 

 

ROZDZIAŁ VI – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena ofertowa ma charakter kosztorysowy i obejmuje cały przedmiot zamówienia. 
2. Cena ofertowa winna wynikać z Tabeli elementów cenotwórczych, zawartej we wzorze oferty, 

stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
3. Realizacja zamówienia będzie przebiegać na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter wynagrodzenia kosztorysowego i w 

ryczałtowych cenach jednostkowych musi uwzględniać wszystkie obowiązki niezbędne do 
realizacji usługi, w szczególności: podatek VAT, ubezpieczenia OC, wszelkie prace 
przygotowawcze, porządkowe, najem sprzętu i lokali, itp. oraz wszelkie inne nie wymienione z 
nazwy a niezbędne do wykonania zamówienia. 

5. W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 
6. Zaoferowane ceny jednostkowe będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen najmu 
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ludzi, lokali i sprzętu, stawek robocizny i podatków oraz kursów walut, – jakie kształtować się 
będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniami wyjątkami określonymi we 
wzorcu umowy. 

7. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

 
ROZDZIAŁ VII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY 
1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium: 

1) Cena: 70,00 %  
2) Kryterium jakościowe: 30,00 % 

2. Opis kryteriów: 
1) Cena oferty: 

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru: 
W1= (C min / Cn) x 100 x 70,00% 
gdzie: 

W1 – łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium 
„Cena oferty” , 
C min - najniższa cena spośród badanych, nieodrzuconych ofert, 
C n - cena badanej oferty, 
100 - współczynnik stały, 
70,00 %- waga procentowa kryterium; 
 

2) Kryterium jakościowe: 
Ocena każdej oferty zostanie dokonana po analizie załącznika nr 2 do ogłoszenia. 
Punkty przyznane zostaną za zaoferowanie w ramach ceny oferty świadczenia     
dodatkowego w postaci przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich studentów (uczestników 
obozu), podnoszącego jakość obozu z obszaru tematycznego - Nowoczesny terroryzm – 
sposoby przetrwania, sposoby prawidłowego reagowania na zjawisko „aktywny strzelec”. 
  
Wykonawca otrzyma 30 pkt jeśli zaoferuje przedmiotowe szkolenie lub 0 pkt w przypadku 
gdy nie zaoferuje przedmiotowego szkolenia (W2). 
W2 –ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium jakościowym. 
 
UWAGA! 
W przypadku ewentualnego braku wskazania w ofercie czy Wykonawca oferuje 
przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Nowoczesny terroryzm – sposoby przetrwania, 
sposoby prawidłowego reagowania na zjawisko „aktywny strzelec” zakłada się, że 
Wykonawca nie zaoferował przedmiotowego szkolenia. 

 
3) Łączna liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru: 

W = W1 + W2 
Gdzie  
W – łączna ilość punktów 
W1  - Liczba punktów w kryterium cena oferty 
W2 – Liczba punktów  w kryterium jakościowym 

3. Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg. kryteriów określonych 
w pkt. 1. 
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ROZDZIAŁ VIII - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA 
OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w nieprzejrzystej kopercie. 
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych 
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Wszystkie miejsca w których 
Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą być parafowane przez 
osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. 

3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy – 
inna osoba niż określona we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji – należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe 
umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania 
zobowiązań  w imieniu Wykonawcy. 

4. Proponowana cena winna być wyrażona w PLN, cyfrowo i słownie oraz winna obejmować całość 
zamówienia. 

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 
adnotację: „Oferta na wykonanie usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-
sprawnościowego z możliwością doskonalenia umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego 
i górskiego na potrzeby Instytutu Zdrowia  PWSZ w Nowym Sączu”. 

6. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Ogólnym (parter, pok. 01) w siedzibie Zamawiającego 
osobiście lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. 
Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.07.2019 r. do godz. 
9:00. 

7. Oferty otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
8. Otwarcie ofert w trybie jawnym nastąpi w dniu 30.07.2019 r. o godz. 9:15 w siedzibie 

Zamawiającego, pok. 09, parter. 
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
10. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie. 
11. Zmiana już złożonej oferty następuje poprzez złożenie kolejnej oferty. W takim przypadku koperta 

lub opakowanie kolejnej oferty powinno być opatrzone napisem „Zmiana oferty: na wykonanie 
usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-sprawnościowego z możliwością doskonalenia 
umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego na potrzeby Instytutu Zdrowia  PWSZ 
w Nowym Sączu”. 
 

ROZDZIAŁ IX – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: 
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem 
dowodów, ze usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – można skorzystać z wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia; 

2. Dokument/y potwierdzający/e, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną 
wysokość sumy ubezpieczeniowej 15 000,00 PLN - za jedno zdarzenie; 

3. Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 1 do ogłoszenia /wymóg porządkowy/; 
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4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5. Pisemne zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia /jeśli dotyczy; zgodnie z zapisami rozdz. V ust.5/; 

6. Właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem 
zaciągania zobowiązań  w imieniu Wykonawcy/jeśli dotyczy; zgodnie z zapisami rozdz. VIII ust. 3/. 

 
ROZDZIAŁ X - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY A PRZED ZAWARCIEM UMOWY 
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest 
dostarczyć do siedziby zamawiającego do jego akceptacji:  

1) dokument/y potwierdzający/e, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
minimalną wysokość sumy ubezpieczeniowej 15 000,00 PLN - za jedno zdarzenie, obejmujący 
cały okres realizacji zamówienia; 

2) wykaz kadry - osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane 
kwalifikacje – wg. wymagań wskazanych w Rozdz. III pkt. C ogłoszenia; 

3) program obozu oraz harmonogram zajęć. 
 

Rozdział XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.  
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. Zamawiający dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga 

wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

6. Przed upływem terminu składania ofert, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Piotr Wideł, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mail:  zp@pwsz-
ns.edu.pl. 

8. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.   
9. Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) Dokonania zmian treści niniejszego ogłoszenia, w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie 
przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące; 

2) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów; 
3) Dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, 

mailto:zp@pwsz-ns.edu.pl
mailto:zp@pwsz-ns.edu.pl
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia do składania ofert, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

4) Wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w sytuacji, gdy nie spełnia on warunków 
określonych w rozdziale V Ogłoszenia; 

5) Odrzucenia oferty Wykonawcy obarczonej wadą niemożliwą do wyeliminowania przez 
Zamawiającego i uniemożliwiającą udzielenie zamówienia temu Wykonawcy; 

6) Odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej; 
7) Unieważnienie postępowania jeżeli: 

a) wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  

sfinansowanie zamówienia, 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia. 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia podając uzasadnienie; 

8) Dokonania innych zmian, jeśli będzie to niezbędne w celu ochrony interesu publicznego lub 
interesu Zamawiającego.  

 
Rozdział XII – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU 
ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, 
W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
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 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz; 

 w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/i skontaktować się 
z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Nowym Sączu pod adresem e-mail: iod@pwsz-ns.edu.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 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 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: 
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Wykonanie usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-
sprawnościowego z możliwością doskonalenia umiejętności w 
zakresie ratownictwa wodnego i górskiego na potrzeby Instytutu 
Zdrowia  PWSZ w Nowym Sączu 

Nr  sprawy: ZP.382-21/19 

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne z art. 138o ustawy PZP Wersja: 1. 

 

 

 

− 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.  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
Nowy Sącz, dn. 22.07.2019 r. 
 
 

 Kwestor 
 /-/ Halina Marcisz 

 
 
 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - wzór umowy; 
2. Załącznik nr 2 – wzór oferty; 

3. Załącznik nr 3 – wzór wykazu usług. 
 


