Postomino, 2018-06-08
ZP.271.2.2018

Wykonawcy

dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę pn.: Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża
Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego
w latach 2018 - 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). Zamawiający – Centrum Kultury i Sportu
w Postominie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód
"Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób
pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego
w latach 2018 – 2020” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustalone
w postępowaniu kryteria oceny ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

Konsorcjum firm :
Lider Konsorcjum:
Fundacja Wodna Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław
Partner Konsorcjum:
BUD-BLOK Karol Wasielewski
Ul. Zółkiewskiego 14/8
70-346 Szczecin

Zestawienie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im
punktacją wg kryterium oceny ofert

l.p.

1

2

Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum firm :
Lider Konsorcjum:
Fundacja Wodna Służba
Ratownicza
ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław
Partner Konsorcjum:
BUD-BLOK Karol Wasielewski
Ul. Zółkiewskiego 14/8
70-346 Szczecin
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Województwa
Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 18
70-383 Szczecin

Cena brutto

Prowadzenie działalności ratowniczej
w ciągu roku na przestrzeni trzech lat
na:

Zabezpieczenie
dodatkowego
skutera wodnego
lub łodzi
motorowej

Łączna
punktacja

767.550,00 zł
60 pkt

więcej niż 10 stanowiskach
30 pkt

TAK
10 pkt

100 pkt

828.427,00 zł
56 pkt

więcej niż 10 stanowiskach
30 pkt

TAK
10 pkt

96 pkt

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena - 60%,
prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości
stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim –30%, zabezpieczenie dodatkowego skutera wodnego
– 10%. Wybrany Wykonawca spełnił warunki wymagane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej
oferty.
Na podstawie art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z up. Dyrektora
Monika Lacka
Główna Księgowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97, (59) 810-93-73,



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego ZP.271.2.2018 pn. „Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec
Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się
w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 – 2020” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Otrzymują:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
2. Tablica ogłoszeń Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
3. Fundacja Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, biuro@obslugaratownicza.pl
4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin, biuro@woprwz.pl
5. a/a

