
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Wykonywanie usług ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp.
z o.o. - Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390934223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Odrodzenia 28 B

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768460828

1.5.8.) Numer faksu: 767561100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@rcslubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcslubin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonywanie usług ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp.
z o.o. - Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2021.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d07816b-d284-11eb-911f-9ad5f74c2a25

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00096080/01 z dnia 2021-06-28

2021-06-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00096080/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-28 07:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00089208/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne: 
Wcześniejszy Wykonawca wypowiedział umowę w trybie natychmiastowym z dnia na dzień. Z
uwagi na powyższe Zamawiający w trybie przyśpieszonym zlecił wykonanie usługi Wykonawcy,
który jako jedyny zadeklarował gotowość do świadczenia usługi z dnia na dzień. Jednocześnie
przeprowadzono zapytanie ofertowe dot. świadczenia przedmiotowych usług i postanowiono
zaprosić najkorzystniejszego oferenta do negocjacji w trybie wolnej ręki. 

Uzasadnienie prawne: 
art. 214 ust. 1 pkt 5 - ze względu na wyjątkową sytuację (niespodziewane wypowiedzenie
umowy w trybie natychmiastowym przez wcześniejszego Wykonawcę) niewynikającą z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego , której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia (sezon letni w pełni, sprzyjające warunki atmosferyczne
do kąpieli w basenie ponad 30 stopni. ), nie można zachować terminów określonych dla innych
trybów udzielenia zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5-RCS-2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 31,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zabezpieczenie ratownicze basenu zewnętrznego w Lubinie w miesiącach lipiec - sierpień
2021r., zgodnie z obowiązującymi przepisami na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego
Sp. z o.o.

4.5.3.) Główny kod CPV: 75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Tobie Polsko
Ratownicy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943045090

7.3.3) Ulica: Legnicka 65

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-206

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
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