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numer sprawy : PM-10.2610.948.3.2022 

Bytom, dn. 22 listopad 2022 r. 
 

OGLOSZENIE KONKURSU OFERT 
 

dotyczy: najmu pomieszczeń basenu Przedszkola Miejskiego nr 
10  w Bytomiu w roku szkolnym 2022/2023 

w celu prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych 
 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10  w Bytomiu ogłasza konkurs ofert w celu wyłonienia 
najemcy pomieszczeń basenu w budynku przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 z 
przeznaczeniem na prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowo- rekreacyjnych. 
Zamówienie o wartości pobitej kwoty o kt6rej mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2021 poz. 1129 z p6in. zm.) 

 
Gl6wny kod CPV - 92000000-l - usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 
Dodatkowe kody CPV - 
92620000-3 - usługi w zakresie sportu 
70220000-9 - usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 
Gmina Bytom – Przedszkole Miejskie nr 10  
ul. Strzelców Bytomskich 152, 41-914 Bytom 
 tel. + 48 32 787 80 07 
godziny pracy   pon. – pt.  od  6.00 do 17.00 
adres internetowy: www.przedszkole10.bytom.pl 
e-mail: przedszkole_10@interia.pl 

 
II. WARUNKI UDZIALU W KONKURSIE 
1. Konkurs jest organizowany przez Zamawiającego w celu wyłonienia oferenta na najem 

pomieszczeń basenu przedszkolnego  w roku szkolnym 2022/2023 w celu prowadzenia 
zorganizowanych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych,  który  spełni  warunki  udziału 
w konkursie i uzyska najwyższą ilość punkt6w w kryterium oceny ofert. 

2. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie basenu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 
( szatnie,  pomieszczenia z natryskami, toaleta). Niecka basenowa posiada wymiary 
: długość 11,3 m, szerokość 4,45 m,  głębokość- w najgłębszym miejscu 1,1 m, w 
najpłytszym - 0,4 m. 

3. Oferent musi prowadzić aktywną działalność gospodarczą. związaną z pozaszkolnymi 
formami edukacji sportowej oraz zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi. 

4. Minimalna stawka za najem pomieszczenia, określona została na podstawie Zarządzenia 
Prezydenta nr 244/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zasad najmu i dzierżawy 
mienia będącego w posiadaniu szk6l i plac6wek oświatowych Gminy Bytom i wynosi: 

a) Od 120,00 złotych netto / 147,60 zlotych brutto za I godzinę od 
poniedziałku do czwartku
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5. Ceny za najem zawierają należny podatek od towar6w i usług VAT w stawce 23% 
6. Godzina zajęć obejmuje: 45 minut pobytu w wodzie w niecce basenowej + 15 minut 

na przebranie się w szatni. 
7. Oferty należy złożyć na załączniku nr 1 - formularzu ofertowym. 
8. Zamawiający dokona oceny ofert stosując trzy kryteria: 

-ceny 
- płatności z góry za pierwsze trzy miesiące najmu 
- działań na rzecz społeczności szkolnej 

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska największą ilość punkt6w. 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punkt6w. 

 

III . OKRES NAJMU 
 

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 2 stycznia 2023 r. do 3 0 czerwca 2023 r. 
z wyleczeniem: 

a) przerw konserwacyjno - remontowych za uprzednim pisemnym powiadomieniem 
Najemcy na minimum dwa tygodnie przed w/w terminem, 

b) innych ważnych przyczyn - bez zachowania dwutygodniowego terminu 
powiadomienia Najemcy (np. awaria urządzeń basenowych, zdarzenia losowe, nagle 
przypadki, siła węższa) 

c) przerw wynikających z organizacji roku szkolnego oraz dni ustawowo wolnych. 
 
 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 

1. Kryterium ceny (60pkt) 
 
 

• Spos6b obliczania kryterium - wg. wzoru: 
 

Ilosc punkt6w  = najnizsza cena z rozpatrywanych ofert x60% 

 
cena badanej ofert 

 

Proponowana cena za 1 godziny najmu nie może być niższa od minimalnej stawki za najem 
pomieszczenia, określonej na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 244/22 z dnia 15 czerwca 
2022 r. w sprawie zasad najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu szkól i plac6wek 
oświatowych Gminy Bytom wynoszącej: 

 
- 147,60 zlotych brutto za 1 godziny od poniedziałku do czwartku 

 
Oferent wskazuje w formularzu oferty ceny jednostkowej za 1 godziny najmu ( obowiązującej od 
poniedziałku do czwartku)  
Ocenie  podlega  wartość  tygodniowego  harmonogramu  obejmującego  16  godzin 
( od poniedziałku do czwartku ) . 
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2. Kryterium - płatność z góry za pierwsze 3 miesiące najmu (20 pkt) 
Płatność z góry za pierwsze trzy miesiące najmu (dotyczy miesięcy: styczeń  luty i marzec) 

 
Oferentowi, który zadeklaruje zgody na dokonanie płatności z góry za pierwsze trzy 
miesiące najmu zostanie przyznane punkty - 20 pkt 

 
Oferentowi, który nie wyrazi zgody na dokonanie płatności z góry za pierwsze trzy 
miesiące najmu nie zostanie przyznane punkty - 0 pkt 

 
 

3. Kryterium - działania na rzecz społeczności przedszkolnej  (20 pkt) 
Ufundowanie nagrody w roku szkolnym 2022/2023 dla dwóch uczniów wskazanych przez 
przedszkole.  

 
Oferentowi, który zadeklaruje zgody na ufundowanie dwóch nagród w roku szkolnym 
2022/2023 dla uczniów wskazanych przez przedszkole  zostanie przyznane punkty - 20 pkt 

 
Oferentowi, który nie wyrazi zgody na ufundowania nagród w roku szkolnym 2022/2023 

dla uczniów wskazanych przez przedszkole  nie zostanie przyznane punkty - 0 pkt 
 

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 
 
 
 
 

V. SPOSOB PRZYGOTOW ANIA OFERTY 
 

• Termin zważania z ofertą  wynosi 30 dni 
• Oferty należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze 

lub pismem odręcznym, 
• Oferty składa się na formularzu - załącznik nr I do ogłoszenia, 
• Cena oferty podana na formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
• Oferent podaje ceny brutto. 
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1. Formularz oferty składa się z: 
1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 
2) odpisu  lub  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  Centralnej  Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 
potwierdzającego, ze osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania - o ile oferty składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub 
podmiot wpisany do ww. rejestr6w 

 
oraz jeżeli dotyczy: 

 
3) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy wskazano im osoby niż upoważnione! w dokumencie potwierdzającym 
umocowanie do reprezentowania 

4) w przypadku Wykonawc6w wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika. 

 
 
 
 

VI. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM 
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami jest Pani B e a t a  B a n a s z    
tel. 32 787 47 59, e-mail: przedszkole _10@interia.pl 

 
 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT 
 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie 
z napisem: 

 
,,Oferta  najmu pomieszczeń basenu                    

Przedszkola Miejskiego nr 10  w Bytomiu                   
w roku szkolnym 2022/2023 

w celu prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

 
w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 10                     
w Bytomiu   w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 09.00 

Sekretariat przedszkola  czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 - 

15.30. lub wysłać pocztą na adres: Przedszkole Miejskie nr 10  41-914 Bytom                  

ul. Strzelców Bytomskich 152 - decyduje data wpływu. 

 
Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane. 

mailto:_10@interia.pl
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VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00            
w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 10  41-914 Bytom  ul. Strzelców 
Bytomskich 152 
W otwarciu ofert mogą uczestniczyć jedynie oferenci, kt6rzy złożyli 
pisemne oferty w konkursie. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 
 
2016r. 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”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Halina Łuczka , kontakt: przedszkole_10@interia.pl 

, tel. 32 787-80-07 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych iod_edu@um.bytom.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania 
wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją 
zamówienia); 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.  

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania 
zgodnie            z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z 
art.78 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych                        
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób      
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO. 

8)  Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
b) 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 

c) 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 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
    a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
    b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO, 
    c) 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. 
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 

wynikającym  
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku  
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z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 
5 RODO. 

11) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 
 o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp. 

12) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa  
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania. 

 

 
ZATWIERDZIL 

 
 
 

····························· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zall}czniki do ogloszenia: 
- zal,icznik nr 1 - formularz oferty 
- zal,icznik nr 2 -postanowienia umowne 
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