
Warszawa, 24.06.2021 r. 

 

                               Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                   m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy  

                                                  ul. Gładka 18 

 

ogłasza konkurs ofert  

 

na organizację zajęć grupowych nauk pływania w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. 

Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie. 

Umowa zostanie podpisana na okres od 6 września 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku. 

Na organizację zajęć OSiR Włochy przeznacza następujące terminy: 

• w basenie rekreacyjnym poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 17.30 – 

18.30 

• w basenie sportowym poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 18.30 – 

20.00. 

Na potrzeby zajęć w basenie rekreacyjnym przeznaczone będą dwa tory brodzika. Na 

potrzeby zajęć w basenie sportowym przeznaczone będą dwa tory (nr 1 i nr 2). Za 

udostępnienie torów basenu rekreacyjnego i basenu sportowego na potrzeby organizacji 

zajęć, podmiot organizujący zajęcia zapłaci OSiR Włochy zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w OSiR Włochy. Od ceny tej nie będzie przysługiwała żadna zniżka. 

OSiR Włochy zastrzega sobie, że cena za jedną jednostkę lekcyjną zajęć nauki pływania 

dla indywidualnego klienta nie może być wyższa niż 35,00 PLN. 

Dokumenty należy składać do 01.07.2021r. do godz. 12.00, w sekretariacie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18, z 

dopiskiem "Konkurs ofert – nauka pływania". 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2021r. o godz. 12.15.  

 

W konkursie mogą brać udział oferenci, których oferty zawierać będą: 

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta. 

2. Aktualne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej + 

NIP i Regon. 

3. Udokumentowane uprawnienia kadry instruktorskiej prowadzącej zajęcia (co 

najmniej pięciu osób). 

4. Dokumenty zaświadczające co najmniej dwuletnie doświadczenie kadry 

instruktorskiej (co najmniej pięć osób) w prowadzeniu zajęć nauki pływania 



dzieci i młodzieży, w tym z grupami zorganizowanymi z placówek oświatowych. 

 

Kryteria wyboru opisane są w Załączniku nr 1 do ogłoszenia. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w OSiR Włochy przy ul. 

Gładkiej 18 lub pod nr telefonu 533703700 – osoba do kontaktu Pan Marek Dolata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2016 roku do 

czerwca 2021 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 

zobligowany do podpisania umowy na organizację zajęć we wszystkie wskazane w 

niniejszym ogłoszeniu dni i terminy. Podpisanie umowy musi nastąpić do dnia 9 

lipca br. W przypadku nie podpisania umowy przez najwyżej sklasyfikowanego 

oferenta we wskazanym terminie, OSiR Włochy zaproponuje jej podpisanie 

oferentowi zajmującemu kolejne miejsce 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. 


