Warszawa 20.11.2016
Miasto stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481,
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Wawer
04-611 ul. V Poprzecznej 22
Zaprasza Państwa do składania ofert:
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawa w Dzielnicy Wawer
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej
w art. 4 pkt 8 ustawy).
ZAMAWIAJACY:
Nabywca:
Miasto stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481,
Odbiorca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
04-611 Warszawa ul. V Poprzecznej 22
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań jakości wody (badań
mikrobiologicznych i fizykochemicznych) pływalni „Anin” Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Wawer w okresie 2.01.2017r.-30.12.2017r.
Częstotliwość pobierania próbek do badań wynosi:
49 razy w roku 2017r. - zgodnie z załączonym „Harmonogramem badań wody”, plus
ewentualne badania uzupełniające.
Uwaga! W przypadku badań uzupełniających pobranie próbki wody należy wykonać w
ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia. Wartość poboru próbek uzupełniających nie
może się różnić od wartości poboru próbek zgodnie z „Harmonogramem badań wody”.
Ilość miejsc poboru próbek do badań wody : wszystkie miejsca poboru wody do badań znajdują
się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer przy ul. V
Poprzecznej 22 04-611 Warszawa:
1. niecki basenu sportowego;
2. kurek czerpalny niecki basenu sportowego
3. niecki basenu rekreacyjnego;
4. kurek czerpalny niecki basenu rekreacyjnego;
5. niecki basenu zewnętrznego;
6. kurek czerpalny niecki basenu zewnętrznego;
7. wanny wirpool nr 1 –gł. hala basenowa;
8. kurek czerpalny wanny whirpool nr 1 – gł. hala basenowa;
9. wanny whirpool nr 2 – strefa saun;
10. kurek czerpalny wanny whirpool nr 2 – strefa saun;
11. kurek czerpalny wodociąg podbasenie;
12. natrysk nr 1;
13. wskazanych dodatkowo miejsc poboru wody na terenie Ośrodka.

Wykaz badanych parametrów jakości wody wraz z przewidywana ilością badań:
Lp.

Nazwa badanego parametru jakości wody

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Ogólna liczba bakterii w 36oC +/- 2oC (po 48 h)
Legionella sp.
Gronkowce koagulazo-dodatnie
Potencjał REDOX (przy elektrodzie AgCl 3,5m
Chlor wolny
Chlor związany
Mętność
Glin
Żelazo
Chloroform
∑THM (trihalometan)
Azotany
Utlenialność

Przewidywana ilość
badań
210
186
138
68
28
156
156
156
82
12
12
42
42
42
155

Sposób pobrania próbki: próbka pobrana przez personel Laboratorium lub inna uprawnioną osobę.
Badania jakości wody wykonać mogą laboratoria , o których mowa w art.12 ust. 4 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z
2015r., poz. 139, z późn. zm.). Wyniki badań – sprawozdanie, Oferent dostarczy niezwłocznie po
wykonaniu badań dla Zamawiającego wraz z orzeczeniem o przydatności wody do kąpieli, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalni - Dz.U. z 2015 poz.2016.
Dostarczenie próbek wraz z pobraniem z miejsca poboru następować będzie środkiem transportu
Oferenta na jego koszt.
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kompleksową usługą i ceną.
Nie będą brane pod uwagę oferty nie akredytowanych laboratoriów oraz oferty niekompletne.
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania Umowy do 30.12.2017r.
Miejsce i sposób składania ofert.
Adres: e-mail: kkurek@um.warszawa.pl do 8.12.2016r. godziny 10.00 (liczy się data i czas
wpłynięcia oferty na wskazany adres e-mail. )
W temacie : OFERTA NA BADANIA WODY.
Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Kierownik pływalni „ANIN” OSiR m.st. Warszawa w Dzielnicy Wawer
Adres e-mail: kkurek@um.warszawa.pl tel: 22 443 00 94 w godz. 9.30-15.00
Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.
Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej OSiR WAWER http://osir-wawer.warszawa.pl/zamowienia/
Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:
- Umowa ramowa,
- Harmonogram badań wody, formularz ofertowy.

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawa w Dzielnicy Wawer
Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa:
.....................................................................................................
Siedziba:
…..................................................................................................
Nr telefonu:
.....................................................................................................
Adres e-mail:
……………………………………………………..…………………………………………
nr NIP:
.....................................................................................................
nr REGON:
.....................................................................................................
nr KRS:
...……………………………………………………………………………………………..
ADRES do korespondencji: ………………………………………….…………………………………………
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ofertę: ………………………………………………………..
Dane Zamawiającego:
Nabywca:
Miasto stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 NIP: 5252248481
Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa
Zobowiązania Oferenta:
Oferent/Zleceniobiorca dokona pobrania próbek wody z wskazanych punktów poboru
zgodnie z harmonogramem badań oraz przeprowadzi badania wody i dostarczy wyniki badań
OFERTA CENOWA:
Oferent/Zleceniobiorca oferuje następujące ceny za badania próbek pobranych podczas 49
wizyt na Pływalni „ANIN”:
Lp.

Przedmiot badania

Przewidywa
na ilość
badań

1
2
3

Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Ogólna liczba bakterii w
36oC +/- 2oC (po 48 h)
Legionella sp.
Gronkowce koagulazododatnie
Potencjał REDOX (przy
elektrodzie AgCl 3,5m
Chlor wolny
Chlor związany
Mętność
Glin
Żelazo
Chloroform
∑THM (trihalometan)
Azotany
Utlenialność

210
186
138

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

cena netto
1 badania.

Cena
brutto 1
badania.

68
28
156
156
156
82
12
12
42
42
42
155
RAZEM

Stawka
VAT

Wartość
netto ∑

Wartość
brutto ∑

Oświadczenia i zobowiązania:
Oświadczam , że jesteśmy firma uprawniona do prowadzenia przedmiotu badań i posiadamy
wszelkie zezwolenia na działalność oraz akredytacje.
Oświadczamy , że ceny obejmują wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
Oświadczam/-my, że akceptujemy warunki płatności określone w umowie przedmiotowego
postępowania.
Zobowiązuję/-my się do wykonywania zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w
projekcie umowy i ofercie.
Oświadczam/-my, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________
zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się
posługiwać podanym wyżej numerem.
Uznaję/-my się za związanego/-ych złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
Akceptuję/-my w całości postanowienia zawarte w ofercie oraz projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 2.
Oświadczam/-my że niniejsza oferta :
zawiera na stronach od _____ do _____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *
nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *

………………………………..
data i miejsce

……………………………………

pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania ofert

________________________________________
data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty
* - niepotrzebne skreślić

