
                                                            

Świnoujście, dnia 25.11.2021 r. 
               (pieczęć Zamawiającego) 

 

Znak sprawy: 7/UA/2021 
         

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
DO KWOTY 129.999,99 zł netto 

 
1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu (komórka organizacyjna 

prowadząca postępowanie): UZNAM ARENA Kompleks Sportowy 

2. Szacunkowa wartość zamówienia netto w złotych 20.070,60 zł oraz data jej ustalenia 24.11.2021 

r. 

3. Dane do kontaktu do osoby merytorycznej przeprowadzającej postępowanie: tel. 91 321 3059  / 
E. Wileńska - Kierownik Uznam Arena, e-mail: uznamarena@osir.swinoujscie.pl 

4. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: dostawę środków chemii basenowej do uzdatniania, 

dezynfekcji i pielęgnacji wody dla Pływalni Uznam Arena w Świnoujściu w 2022 roku.  

5. OPZ - opis przedmiotu zamówienia w tym ewentualnie kryteria oceny oferty:  

Dostawy obejmować będą: 
a) stabilizowany podchloryn sodu (zawartość chloru aktywnego ok.12-16 %), płynny; poj. 25 kg 

b) środek do korekty - PH w wodzie basenowej, zawierający ok. 35-50 % kwasu siarkowego; 

płynny poj. 25 kg 

c) koagulant płynny na bazie siarczanu glinu do oczyszczania wody - poj. 30 l. 

d) preparat do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej – poj. 10kg (SPEZIALREINIGER  

VA lub równoważny) 

e) pojemności i ilości opakowań zostały optymalnie ustalone względem warunków 

transportowych dla dostaw do Zamawiającego (brak możliwości podjazdu pojazdem do 

samego magazynu, ok. 100 m do pokonania wózkiem transportowym) i  norm BHP w 

zakresie dźwigania dla konserwatorów, stąd nie przewiduje się odstępstwa od ustalonych 

pojemności opakowań. 

Zamówienie w 2022 r. przewiduje sukcesywne dostawy (częstotliwość ok. raz w miesiącu) w 

szacowanych ilościach (na podstawie zużycia w 2021 r. w kg): 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Wszystkie preparaty muszą posiadać aktualne karty charakterystyki. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową dostarczać Zamawiającemu na bieżąco 

karty charakterystyk, świadectwo jakości, zezwolenia względem obrotu. Termin 

realizacji od złożenia zamówienia nie może przekraczać 5 dni roboczych. 

 
6. Data realizacji zamówienia: 3.01.2022 r – 31.12.2022  r. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 9.12.2021 r. Platforma Zakupowa Zamawiającego 
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8. Data otwarcia ofert:  9.12.2021 r. 

9. Warunki płatności: faktura wystawiana na koniec każdego miesiąca w którym realizowano usługi, z 

terminem 21  dni od jej dostarczenia do Zamawiającego, forma płatności - przelew  

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez 

Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia, 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub 

unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

12. Inne postanowienia:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

                                                                                                      Zatwierdzono: 25/11/2021  

 

Główny księgowy lub osoba upoważniona:                          Dyrektor lub osoba upoważniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzule RODO: 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanego 
dalej RODO uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, 

z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez Dyrektora Annę Kryszan, adres e-mail: 

sekretariat@osir.swinoujscie.pl, zwany dalej Ośrodkiem 

2. Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  jest Pani Joanna 

Kozłowska, adres e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl 

3. Cel Przetwarzania danych - Pana/Pani dane osobowe (dane osobowe wykonawców) będą przetwarzane  przez 

Ośrodek w celach związanych z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka, a w szczególności w związku z 

realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów i urządzeń sportowych posiadanych przez Ośrodek 

w tym rozliczania faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. b, c RODO w związku z ustawą z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny; ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach 

publicznych; ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 29.09.1994r. o 

rachunkowości, ustawą z dnia 09.08.1997r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 06.09.2001r.  o dostępie do 

informacji publicznej, a także ustawą z dnia 14.07.1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

4. Okres przetwarzania danych osobowych-  w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy/zlecenia dane osobowe 

związane z realizacją umowy/zlecenia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie 

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń, licząc od końca 

roku w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy/zlecenia lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. 

5. Udostępnianie danych - dane osobowe mogą być udostępniane: 

1) pracownikom i współpracownikom Ośrodka na podstawie nadanych upoważnień, innym podmiotom lub 

organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w 

szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazywane mogą być dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom, 

ubezpieczycielom i innym instytucjom uprawnionych z mocy obowiązujących przepisów prawa w tym 

instytucjom upoważnionym do kontroli i rozliczenia środków pozyskanych w ramach funduszy unijnych, 

2) Ministrowi Cyfryzacji w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz 

art. 9 ust. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej (dot. informacji umieszczanych na BIP) i innym 

podmiotom kierującym zapytania w świetle art. 2 ust.1 o udzielnie informacji publicznej ww. ustawy. 

3) Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie w oparciu o 

Pana/Pani dane osobowe.  

6. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie prawnie 

usprawiedliwionego interesu Ośrodka; 

5) przenoszenia danych, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych 

osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celach związanych z zawarciem umowy/zlecenia i 

jej realizacji. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub mogą skutkować brakiem możliwości podpisania umowy/zlecenia. 
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