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ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie usługi w zakresie poboru i badania prób wody basenowej wykorzystanej do 
kąpieli w krytych pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Pływalnia oraz

Aąuapark)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie poboru i badania prób wody
basenowej wykorzystanej do kąpieli w krytych pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Suwałkach (Pływalnia przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz Aąuapark przy ul. Papieża Jana
Pawła II 7 w Suwałkach), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
2. Termin realizacji usługi: 01.01.2017 r. do 31.09.2017 r.
3. Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowana firmy na zewnątrz.
5. Oferta winna zawierać: cenę ofertową brutto.
6. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@osir.suwalki.pl do dnia

2016 r. do godz. 14:00.
7. Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Marta Szeszko 87 566 32 82 ( w godz. 8.00- 

15.00).
8. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu 

ofertowym.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem 
pkt. 11.

10. Zamawiający drogą elektroniczną powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
12. Po wyborze oferty Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na realizację ww. 

zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otwarcia ofert. Projekt umowy 
stanowi załącznik nr 2.
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