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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: 

,,Przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 i obsługę Ośrodka 

Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach”. 

 

I. Dane Zamawiającego. 

Gmina Baranów Sandomierski 

Adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski 

Tel. (15)  811 85 81  

Fax: (15) 811 85 82 

Adres strony internetowej: www.baranowsanodmierski.pl;  

e-mail: zp@baranowsandomierski.pl 

Czas pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018    

i obsługa Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach, zwanego dalej 

Ośrodkiem. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) przygotowanie Ośrodka do sezonu zimowego 2017/2018, obejmujące  

w szczególności: 

a) przegląd i serwis ratraka, 

b) przegląd i serwis wyciągów narciarskich wraz z pomiarami niezbędnymi do 

odbioru TDT na sezon 2017/2018, 

c) przegląd i serwis systemu naśnieżania, 

d) przegląd armatek wraz z pomiarami elektrycznymi,  

e) przegląd i serwis pompowni wraz z pomiarami,  

f) odbiór wyciągów narciarskich przez TDT, 

g) pomiary i serwis instalacji na terenie ośrodka. 

http://www.baranowsanodmierski.pl/
mailto:zp@baranowsandomierski.pl


2) jednorazowe uruchomienie Ośrodka w sezonie zimowym 2017/2018, 

obejmujące w szczególności: 

a) naśnieżenie tras narciarskich, 

b) odbiór tras narciarskich przez TOPR, 

c) zabezpieczenie tras narciarskich zgodnie z wytycznymi TOPR, 

d) przygotowanie tras narciarskich – ratrakowanie. 

3) obsługę Ośrodka w sezonie zimowym 2017/2018, obejmujące                         

w szczególności: 

a) obsługę wyciągów narciarskich przez osoby posiadające uprawnienia wymagane 

przepisami prawa, 

b) zapewnienie wypożyczalni sprzętu narciarskiego wraz z obsługą, 

c) codzienne przygotowanie tras narciarskich (pod warunkiem, że temperatura 

będzie wystarczająca do naśnieżania i użytkowania tych tras) , 

d) obsługa kasy, 

e) utrzymanie przez okres obowiązywania przyszłej umowy porządku na całym 

obiekcie., 

f) utrzymanie i serwis sprzętu (urzadzeń) i obiektu  przez okres trwania umowy,  

g) zapewnienie na własny koszt paliwa do ratraka i innych pojazdów (urządzeń) 

mechanicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

3. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży usług (z wyłączeniem działalności 

wypożyczalni sprzętu narciarskiego), realizowanych wyłącznie poprzez system kart 

ewidencjonowanych przez system kasowo-biletowy, są przychodami Zamawiającego. 

Rozliczenie nastąpi w oparciu o system kasowo-biletowy zainstalowany na terenie 

Ośrodka. Wykonawca zobowiązany jest udostępniać wgląd w nośniki systemu 

kasowo-biletowego. 

4. Inne niż określone w ust. 3 przychody z tytułu prowadzenia pozostałej działalności 

w Ośrodku, w tym z wypożyczania sprzętu do zjazdów ze stoku narciarskiego oraz 

np. z tytułu reklam i marketingu, na prowadzenie której Wykonawca uzyskał zgodę 

Zamawiającego, będą przychodami Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wystąpieniu problemów uniemożliwiających prowadzenie Ośrodka.  

6. Koszty ochrony obiektu, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, 

wywozu odpadów komunalnych i utrzymania dojazdu do Ośrodka pokrywa 

Zamawiający. 

7. Przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest pisemnie uzgodnić zasady korzystania z obiektu  

i odpowiedzialności z podmiotem świadczącym usługę ochrony Ośrodka, chyba że 

sam zobowiąże się do pełnienia takiej ochrony w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody jakiej mogą doznać osoby 

korzystające z Ośrodka. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 



 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami, 

które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów 

do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej dwóch osób posiadających 

uprawnienia do obsługi wyciągów narciarskich. 

 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

1) przygotowanie Ośrodka do sezonu zimowego 2017/2018 (Rozdział II ust. 2 pkt. 1 

zapytania) - do dnia 31.10.2017 r.   

2) jednorazowe uruchomienie Ośrodka w sezonie zimowym 2017/2018 (Rozdział II 

ust. 2 pkt. 2 zapytania ofertowego) – w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia warunków 

atmosferycznych umożliwiających zaśnieżenie tras narciarskich.  

3) obsługę Ośrodka w sezonie zimowym 2017/2018(Rozdział II ust. 2 pkt. 3 

zapytania ofertowego) – od daty uruchomienia ośrodka, o której mowa w ust. 2 do 

dnia zamknięcia Ośrodka z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

użytkowanie tras narciarskich.  

2. Zamawiający wymaga, by świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 

następowało po wzajemnym, pisemnym uzgodnieniu terminu rozpoczęcia  

i zakończenia świadczenia tych usług  z Zamawiającym.  

 

V. Opis przygotowania oferty. 

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, łącznie 

z kosztami zatrudnienia osób do obsługi Ośrodka wskazanych w umowie.  

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

następującymi napisami: 

Oferta na: ,,Przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 i obsługę Ośrodka 

Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach” 

Nie otwierać przed: 02.10.2017 r. godz. 1015. 

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:  

1) wypełniony formularz oferty - wzór załącznik nr 1 do zapytania, 

2) wykaz osób - wzór załącznik nr 2 do zapytania, 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

VI. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd  

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów 

Sandomierski - Sekretariat pok. nr 5, w terminie do 02.10.2017 r. do godziny 1000.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2017 r. o godz. 1015. 



3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania 

ofert. 

 

VII. Kryterium oceny ofert. 

Cena – 100 % 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami. 

Pan Andrzej Kobylarz  tel. (15) 811 85 81 wew. 108.  

 

IX. Postanowienia ogólne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 


