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ul. Moniuszki 6 
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Maków Mazowiecki, dn. 23.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ RATOWNICZĄ NA KĄPIELISKU 
W MIEJSCOWOŚCI MAKÓW MAZOWIECKI

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Maków Mazowiecki
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu 

obsługi ratowniczej na akwenie wodnym w miejscowości Maków Mazowiecki 
o okresie letnim ( 22.06.2019 r. - 31.08.2019 r.)

2. Zakres usługi obejmuje:
a) zapotrzebowanie na minimalną liczbę ratowników wodnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami tj.:
> ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1482);
> rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 

2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dot. liczby ratowników 
wodnych zapewniających stałą kontrole wyznaczonego obszaru 
wodnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 118);

> rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 
roku w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych obszarów 
wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne 
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i art. sanitarne ( Dz. U. z 2018 
poz. 189)

> Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 
roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów 
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków 
informacyjnych i flag (Dz. U. 2018 r. poz. 153)

b) godziny pracy: 7 dni w tygodniu po 8 godzin
c) szacowany wymiar czasu pracy przez okres wykonywania usługi (71 dni) dla 

jednego ratownika wynosi 568 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
ograniczenia ilości godzin w przypadku, gdy będzie to konieczne z powodów 
ekonomicznych, organizacyjnych oraz bieżących potrzeb.

3. Do głównych zadań osób świadczących usługi ratownika będzie należało między 
innymi:
a) pełnienie służby na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni 

wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz 
podejmowanie akcji ratowniczej,



b) kontrola urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób 
kąpiących się,

c) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (np. gwizdek) przekroczeń 
regulaminu kąpieliska,

d) reagowanie na wszystkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na 
terenie kąpieliska,

e) przygotowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego,
f) wywieszenie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,
g) udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej

4. Inne wymagania Zamawiającego:
a) Wykonawca przedstawi ofertę zawierającą cenę jednej godziny usługi 

ratownictwa wodnego,
b) Zamawiający wymaga od Wykonawca wykazał się posiadaniem wymaganych 

uprawnień tj. zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 
wykonywanie ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 
2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1482);

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: podpisanie umowy od 22 czerwca 2019 
roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminy podpisania umowy, gdy będzie to 
konieczne z powodów ekonomicznych, organizacyjnych oraz bieżących potrzeb.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent przedkłada ofertę obejmującą:
a) kosztorys jednej godziny usługi ratownictwa wodnego - netto oraz brutto;
b) dołączyć kserokopię ważnej polisy ubezpieczeniowej;
c) dołączyć kserokopię uprawnień ratownika wodnego kadry pracowniczej;
d) dołączyć kserokopię zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

wykonywanie ratownictwa wodnego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Makowie Mazowiecki ul. Moniuszki 6, pok. Nr 19 (sekretariat) od 8.00 do 16.00 
lub za pośrednictwem poczty w terminie 15 maja 2019 r do godz. 16:00. 
Zarówno oferty złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w 
zaklejonej kopercie z opisem ; Świadczenie usług ratowniczych na akwenie 
wodnym Zalew Miejski w Makowie Mazowieckim”

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 maja 2019 r o godz. 12:00, 
a wyniki wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną przekazane oferentom.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



VI. DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 
że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Burmistrz 
Miasta w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków 
Mazowiecki;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: urzad@! ;makowmazowiecki.pl

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia 
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 
dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane 
osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z 
realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a 
także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora 
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne 
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu 
naboru;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 
udziału w naborze na wolne stanowisko pracy,

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe.

VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.


