USŁUGA PROWADZENIA ZAJĘĆ PILATESU I AEROBIKU

Załącznik nr 1 do
Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR)

Kobierzyce, dnia 14.12.2018 r
Numer referencyjny: KOSIR/ZOF/14/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na „prowadzenie zajęć pilatesu i aerobiku w ramach sekcji sportowych
Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”
zwane dalej Zaproszeniem
Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie
udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do
Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 21 maja 2018r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1) ZAMAWIAJĄCY: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą: ul.
Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel. (071) 715 12 00.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad
określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia
stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.
5) W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.) do niniejszego zamówienia nie mają
zastosowania przepisy niniejszej ustawy.
6) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne
przez okres trwania umowy.
7)
Osobą do kontaktu jest Tomasz Legodzińki 726999730 tel. oraz Krzysztof Nowak,
tel. 691733972 , e-mail: sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl , sport.kosir@sportkobierzyce.pl
8) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznania rynku bez
potrzeby podawania przyczyn.
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2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma
porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem).
2) Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego
terminu.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa/ dostawa/ roboty budowlane* polegająca na:
sukcesywnym i systematycznym prowadzeniu zajęć pilatesu i aerobiku dla młodzieży i osób
dorosłych z terenu Gminy Kobierzyce.
2) Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje (np. łączną ilość godzin
zajęć, miejsca prowadzenia zajęć i inne istotne elementy):
2.1 Usługi muszą być świadczone przez osoby posiadające w tym zakresie niezbędne
uprawnienia, określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.2 Od prowadzących zajęć wymagany jest profesjonalizm. Prowadzący winni się przygotować
przed zajęciami w celu ich prawidłowego przebiegu.
2.3 Wykonawca przyjmuje obowiązek zachowania stałych terminów prowadzenia zajęć
zgodnie z harmonogramem :
a) w miejscowości Ślęza– Obiekt Wielofunkcyjny ul. Przystankowa 2 , 2 x w tygodniu w
poniedziałki i środy po 2 h zegarowe dziennie (18:00 – 19:00 – pilates, 19:00 – 20:00
aerobik);
b) w miejscowości Wysoka – Zespół Szkolno - Przedszkolny ul. Chabrowa 99, 2 x w
tygodniu we wtorki i czwartki po 2 h zegarowe dziennie (18:30 – 19:30 pilates, 19:30 –
20:30 aerobik);
c) w miejscowości Kobierzyce – Hala Sportowo - Widowiskowa ul. Dębowa 20, 2 x w
tygodniu we wtorki i czwartki po 2 h zegarowe dziennie (17:00 – 18:00 – pilates, 18:00 –
19:00 aerobik);
d) w miejscowości Tyniec Mały – Budynek po byłej Szkole Podstawowej, ul. Domasławska
10, 2 x w tygodniu we wtorki i czwartki po 2 h zegarowe dziennie (20:00 – 21:00 – pilates,
21:00 – 22:00 – aerobik).
2.4 Zmiana terminu zajęć wymaga każdorazowo pisemnego uzgodnienia. Wykonawca może z
ważnych przyczyn nie później niż na jeden dzień i na więcej niż okres 1 tygodnia odwołać
zajęcia.
2.5 Zamawiający określa maksymalny zakres usługi na:
Maksymalna szacowana ilość godzin zegarowych w okresie obowiązywania umowy :
Pilates – 330 godziny zegarowe
Aerobik – 330 godziny zegarowe.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich godzin zajęć podanych
w zestawieniu w Formularzu Ofertowym a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych
roszczeń.
2.6 Zamawiający zapewnia sobie prawo akceptacji wyznaczonego instruktora do prowadzenia
zajęć pilatesu i aerobiku.
2.7 Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia listy osób obecnych na
zajęciach oraz do prowadzenia ewidencji uczestników zajęć.
2.8 Należność będzie uregulowana za usługi faktycznie wykonane. Faktura za świadczone
usługi winna być szczegółowo wypełniona z dokładnym wskazaniem poszczególnych dni w
których odbyły się zajęcia.
2.9 Wszelkie opłaty z tytułu publicznego odtwarzania, prezentowania utworów muzycznych,
scenicznych i wszelkich innych objętych opłatami z tytułu praw autorskich ponosi Wykonawca.
2.10 Zlecający przewiduje niezwłoczne po wyborze oferty najkorzystniejszej zawarcie umowy
oraz wykonywanie zamówienia od 07 stycznia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. z wyłączeniem
następujących terminów w których nie będą prowadzone zajęcia :
- 28.01.2019 r – 10.02.2019 r ;
- 22.04.2019 r – 23.04.2019 r ;
- 01.05.2019 r – 02.05.2019 r ;
- 20.06.2019 r – 08.09.2019 r ;
- 11.11.2019 r.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy): od 07.01.2019r.– do 19.12.2019r.
5. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena brutto za jedną godzinę zegarową prowadzenia zajęć = 100 %
W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (gdy zastosowano tylko kryterium
„cena = 100%”), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert
dodatkowych w terminie przez niego określonym.
6. SKŁADANIE OFERT:
1) Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną w postaci jednego e-maila na adres:
sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl W tytule e maila należy umieścić napis „Oferta cenowa prowadzenie zajęć pilatesu i aerobiku”.
Składanie ofert do dnia 19.12.2018 r do godz. 12.00
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Wykonawcy.
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7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie
miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty.
1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Ofertowym stanowiącym
załącznik nr. 2 niniejszego postępowania w formie zapewniającej pełną czytelność jej
treści.
2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli
wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem a następnie przesłana
w formie scanu.
4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać,
dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od
Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty.
5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
6) Cenę ofertową na realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w
Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.
7) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
8) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*):
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w
pkt. 8.1.
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a: prowadzą działalność gospodarczą;
b: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia zajęć –
posiadają, wymagane licencje, certyfikaty, kursy;
c: nie zalegają z opłacaniem podatków;
d: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
8.2 Wymagane dokumenty:
1) Wykonawca powinien złożyć skany następujących dokumentów jako załączniki:
a) Formularz Oferty
b) zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotacją na
ostatniej stronie „akceptuję” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej,
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c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatków
d) oświadczenie Wykonawcy o posiadanych uprawnieniach zgodnych z obowiązującymi
przepisami praw do prowadzenia zajęć pilatesu i aerobiku
2) W przypadku braku oświadczeń i dokumentów lub złożenia dokumentów w niewłaściwej
formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w
wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
3) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach
Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Zamawiający nie musi
uzyskać zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych
omyłek.
8.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować
będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

9. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie każdorazowo wystawionej
faktury za każdy miesiąc prowadzenia zajęć,
2) podstawą zapłaty faktury będzie: zatwierdzona przez pracownika KOSiR e-mailowa
informacja o ilości przeprowadzonych godzin w danym miesiącu,
3) zapłata na wskazane konto Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4) Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów:
5) Nabywca: Gmina Kobierzyce , al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce,NIP:8961308068;
6) Płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, u. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP:
8961308068
7) Zakazuje się cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
nieważności.
10. INNE POSTANOWIENIA:
1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu.
2) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić
ponowną procedurę udzielenia zamówienia.
4) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
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dostępie do informacji publicznej.
6) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
7) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w Zaproszeniu.

Kobierzyce dnia 14.12.2018 r

Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Załączniki :
1) Formularz oferty
2) Projekt umowy

UWAGA:
(*) niepotrzebne skreślić
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