
Załącznik nr 1  

Kryteria dokonywania oceny oferty: 

Ocena ofert według wymienionych poniżej kryteriów zostanie dokonana na podstawie 

wymienionych zależności z uwzględnieniem przypisanych im wag: 

doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w nauce pływania 

rozumianej jako legitymowanie się przez oferenta doświadczeniem  kadry 

instruktorskiej w prowadzeniu zajęć nauki pływania dzieci i młodzieży, w tym z 

grupami zorganizowanymi z placówek oświatowych (jako dopuszczalnym 

dokumentem potwierdzającym powyższy fakt będzie zaświadczenie stwierdzające 

zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło instruktorów, z których 

usług korzystać będzie oferent w ramach organizacji zajęć nauki pływania) 

…................................................................................................................................50% 

okres współpracy z OSiR Włochy w okresie ostatnich 5 lat (od lipca 2014 roku do 

czerwca 2019 roku) ………………………………………………………………...30% 

rekomendacje z innych publicznych pływalni z okresu ostatnich 5 

lat……………………………………………..……..……………...……………….20%  

razem   .....................................................................................................................100% 

 

I. Kryterium doświadczenia  

Ocena w tym kryterium dokonana będzie na podstawie przedłożonych dokumentów i 

wyrażona w sposób punktowy. Brane będzie pod uwagę doświadczenie kadry 

instruktorskiej (pięciu najbardziej doświadczonych osób) w okresie ostatnich siedmiu 

lat.  

OSiR Włochy przyzna  odpowiednią  ilość punktów od 0 pkt. do 100 pkt. Za każdy 

pełny, ponad wymagane dwa, rok doświadczenia, każdego z pięciu ocenianych 

instruktorów, w dotychczasowym prowadzeniu zajęć nauki pływania przyznane 

zostaną 4 punkty. 

Następnie na podstawie poniższego wzoru obliczona będzie ostateczna ilość punktów 

uzyskana przez daną ofertę w kryterium doświadczenia (z uwzględnieniem wagi 

kryterium). 

    

         D =Di x 50% 

                  

gdzie  D - punkty uzyskane za dane kryterium przez rozpatrywanego oferenta 

           Di - suma punktów przyznana badanej ofercie 

 

 

 



II. Kryterium okres współpracy z OSiR Włochy 

Ocena w tym kryterium wyrażona będzie w sposób punktowy.  Na podstawie 

wystawionych faktur i zawartych umów komisja konkursowa sprawdzi jak długo w 

ciągu ostatnich 5 lat oferent współpracował (jedynie w działalności prowadzonej na 

pływalni) z OSiR Włochy. Brany będzie pod uwagę każdy pełny miesiąc współpracy. 

Punkty za kryterium cena wynajmu będą obliczone wg wzoru: 

      

                       C  

           P = ---------- x 100 pkt x 30% 

                     60 

gdzie  P - punkty uzyskane przez rozpatrywanego oferenta  

          C – ilość pełnych miesięcy współpracy z danym oferentem 

            

III. Kryterium rekomendacje 

Ocena w tym kryterium wyrażona będzie w sposób punktowy. OSiR Włochy przyzna  

odpowiednią  ilość punktów od 0 pkt. do 100 pkt. Za każdą przedstawioną z innej 

publicznej pływalni rekomendację przyznane zostanie 20 punktów. 

 

Punkty za to kryterium będą obliczone wg wzoru: 

 

                        

           J = Fi x 20% 

                      

gdzie  J - punkty uzyskane za dane kryterium przez rozpatrywanego oferenta  

          Fi - suma punktów przyznana badanej ofercie 

           

Po zsumowaniu punktów uzyskanych na podstawie opisanych wyżej kryteriów 

stworzony zostanie ranking oferentów. Najwyżej sklasyfikowany oferent będzie 

miał prawo wyboru dni tygodnia, w które będzie chciał organizować zajęcia. Dni 

nie wybrane przez najwyżej sklasyfikowanego oferenta zostaną zaproponowane 

oferentom, którzy zajęli kolejne miejsca w rankingu. W przypadku uzyskania 

równej liczby punktów przez dwa lub więcej podmioty, wyżej sklasyfikowany 

będzie ten podmiot, którego kadra instruktorska będzie miała większe 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć nauki pływania z grupami zorganizowanymi 

z placówek oświatowych. 

OSiR Włochy zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 


