Słupsk, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Trzy Fale Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk

OGŁOSZENIE
O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

dot.: konkursu na wejścia grupowe do Parku Wodnego Trzy Fale w ramach realizowanych przez
Partnerów Miasta Słupsk i jednostki organizacyjne Miasta Słupsk programów społecznych na rzecz
mieszkańców Miasta Słupska zmierzających do zapewnienia dostępności Parku Wodnego po
preferencyjnych cenach grupom osób objętych w/w programami
Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku zaprasza do przedstawienia oferty na wejścia grupowe do Parku Wodnego
przez Partnerów Miasta Słupsk oraz jednostki organizacyjne Miasta Słupska w związku z realizacją przez
Trzy Fale Sp. z o.o., dalej zwana Organizatorem, powierzonych przez Miasto Słupsk usług publicznych
w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego osobom
objętym przez Miasto Słupsk i jego Partnerów programami wsparcia społecznego.

I. Nazwa (firma) i adres Organizatora:
Nazwa Organizatora : Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
Adres Organizatora: Park Wodny Trzy Fale Grunwaldzka 8A
Miejscowość: 76-200 Słupsk
Telefon:

789 113 150

Adres strony internetowej: www.trzyfale.slupsk.pl
Adres poczty elektronicznej: e-mail: sekretariat@trzyfale.slupsk.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00
II. Określenie podstawy realizacji konkursu:
Konkurs realizowany jest na podstawie zawartej pomiędzy Miastem Słupsk i Organizatorem umowy nr
ZP.12/2018 r. z dnia 22.03.2018 r. w sprawie powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie
zapewnienia dostępności Parku Wodnego, w tym dokończenia budowy Parku Wodnego oraz jej
załączników.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie i załączniki do ogłoszenia:
Strona internetowa: www.trzyfale.slupsk.pl w zakładce „Programy społeczne" i bip.trzyfale.slupsk.pl

IV. Określenie celu konkursu:
Celem konkursu jest wybór Partnerów Miasta Słupska i jednostek organizacyjnych Miasta Słupska w
celu udostępnienia stref Parku Wodnego na potrzeby zajęć organizowanych przez w/w podmioty po
preferencyjnych cenach ustalonych przez Miasto Słupsk w związku z realizowanymi przez Partnerów i
jednostki organizacyjne Miasta Słupska programami wsparcia społecznego.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Oferty mogą składać wyłącznie podmioty mające status Partnerów Miasta Słupsk wpisane na Listę
aktualnych partnerów Miasta Słupsku stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, oraz
jednostki organizacyjne Miasta Słupsk, realizujące programy wsparcia społecznego. Oferta może być
złożona wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów w ramach współpracy w realizacji programów
wsparcia społecznego.
2. Objęte ofertą zajęcia organizowane przez Partnerów Miasta Słupska i jednostki organizacyjne Miasta
Słupsku w ramach wdrożonych przez w/w podmioty programów wsparcia społecznego winny mieć na
celu realizację zadań wynikających z poszczególnych obszarów polityk społecznych określonych w §4
ust. 3 Regulaminu Konkursu.
3. Dostępność poszczególnych stref Parku Wodnego oraz dni i godziny dostępności z uwzględnieniem
podziału na Partnerów Miasta Słupska i jednostki organizacyjne Miasta Słupska określa szczegółowo
Podział bazy Parku Wodnego pomiędzy grupami beneficjentów stanowiący załącznik nr 2 do
Regulaminu Konkursu. Maksymalną pojemność danej strefy Parku Wodnego określono w §5 ust. 2
Regulaminu Konkursu.
4. Cena za świadczenie przez Organizatora usług związanych z udostępnieniem poszczególnych stref
Parku Wodnego na potrzeby zajęć objętych ofertą określona została w zarządzeniu nr 654/PS/2019
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za
korzystanie z usług społecznych w ramach dostępności Parku Wodnego i wynosi:
- 1,00 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100) za jedną osobogodzinę dla Partnerów Miasta Słupska,
- nie pobiera się opłat od jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.
5. Oferta musi obejmować dostępność Parku Wodnego na potrzeby realizacji zajęć w całym okresie
obowiązywania umowy od dnia 2.09.2019 do dnia 31.12.2019 r.
VI. Opis sposobu i kryteriów wyboru oferty:
1. Wyboru oferty dokonuje się w następujący sposób:
a) W pierwszej kolejności brane są pod uwagę oferty złożone przez jednostki organizacyjne
Miasta Słupska, które mają pierwszeństwo przed ofertami Partnerów Miasta Słupska,
b) Po wyczerpaniu ofert jednostek organizacyjnych Miasta Słupska ocenie podlegają oferty
Partnerów Miasta Słupsku według następujących kryteriów:
- w pierwszej kolejności brane jest pod uwagę kryterium współpracy między Partnerami Miasta
Słupska; przykładowo oferta złożona wspólnie przez dwóch Partnerów jest ocenia wyżej niż

oferta złożona przez jednego Partnera, a oferta złożona przez trzech Partnerów wyżej niż
złożona przez dwóch, itd.; oferta złożona przez jednego Partnera otrzymuje za to kryterium 1
punkt, a za każdego dodatkowego Partnera, z którym wspólnie składana jest oferta w ramach
współpracy Partnerów - dodaje się po 1 punkcie za to kryterium;
- oferty, które uzyskały na podstawie pierwszego kryterium taką samą liczbę punktów,
oceniane są według kryterium liczby zgłoszonych do uczestnictwa w zajęciach mieszkańców
Słupska, celem maksymalizacji wykorzystania Parku Wodnego; za każdego zgłoszonego
mieszkańca Słupska oferta otrzymuje za to kryterium po 1 punkcie.
2. Wybrane zostaną te oferty Partnerów Miasta Słupska, które uzyskały najwięcej punktów w
pierwszym kryterium (współpraca), a w przypadku ofert o równiej ilości punktów – te z nich, które
otrzymały najwięcej punktów w drugim kryterium (liczba zgłoszonych mieszkańców Miasta Słupska), z
uwzględnieniem dostępności i maksymalnego obłożenia poszczególnych stref Parku Wodnego w
ramach Podziału bazy Parku Wodnego pomiędzy grupami beneficjentów.
3. Wyboru dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W sprawach spornych
Organizator może zasięgać opinii Zespołu doradczego ds. usług społecznych realizowanych przez
spółkę Trzy Fale powołanego przez Prezydenta Miasta Słupska.
VII. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i złożona
na druku formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Oferta musi być sporządzona z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Konkursu, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3. Uczestnik konkursu może złożyć jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem (w
przypadku Partnerów Miasta Słupska). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez uczestnika samodzielnie lub wspólnie z innymi Partnerami.
4. Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego zaproszenia i jego załączników, w tym Regulaminu
Konkursu.
5. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
6. Wszelkie zmiany naniesione przez uczestnika w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez uczestnika.
7. Oferta musi być podpisana przez uczestnika, tj. osobę (osoby) reprezentującą uczestnika, zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania uczestnika.
8. W przypadku wspólnego składania oferty przez Partnerów oferta musi być podpisana przez osobę
reprezentującą Partnera, któremu powierzono reprezentowanie Partnerów w Konkursie zgodnie z
zasadami reprezentacji określonymi w umowie o współpracy łączącej Partnerów lub innym
dokumencie określającym zasady współpracy między Partnerami.
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca uczestnika) działa na podstawie
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
10.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski.

11.Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana
przez uczestnika.
13.Na ofertę składają się następujące dokumenty:
13.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia do składania ofert,
13.2. W przypadku działania uczestnika przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie,
13.3. Grafik zajęć na cały okres wskazany w pkt V ppkt 5 przygotowany przez uczestnika z
uwzględnieniem terminów i stref dostępności Parku Wodnego określonych w Podziale bazy Parku
Wodnego pomiędzy grupami beneficjentów stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu,
13.4. Lista Partnerów z ich danymi, w przypadku oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej
Partnerów,
13.5. W przypadku składania oferty przez Partnera (Partnerów) Miasta Słupska dodatkowo:
13.5.1. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ewidencji) właściwego ze
względu na status prawny danego podmiotu, datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed
złożeniem oferty;
13.5.2. Umowa o współpracy lub inny dokument określający zasady współpracy między
Partnerami w celu wspólnej realizacji programów wsparcia społecznego, w razie wspólnego
złożenia oferty przez dwóch lub więcej Partnerów Miasta Słupska.
14.Jeżeli oferta nie spełnia wymagań określonych w pkt 1-13 Organizator wezwie uczestnika do
poprawienia lub uzupełnienia oferty w terminie 3 dni. Oferta niepoprawiona lub nieuzupełniona w
zakreślonym terminie zgodnie z wezwaniem podlega odrzuceniu.
VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać na adres Park Wodny Trzy Fale w Słupsku, ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk.
2. Oferty należy składać do dnia 23.08. 2019 r. do godz. 12:00
3. Oferta złożona do Organizatora po terminie składania ofert podlega odrzuceniu.
IX. Dodatkowe informacje
1. Ogłoszenie o wybranych ofertach zostanie dokonane w dniu 27.08.2019 r. W przypadku konieczności
zasięgnięcia opinii Zespołu doradczego ds. usług społecznych realizowanych przez spółkę Trzy Fale
powołanego przez Prezydenta Miasta Słupska termin dokonania ogłoszenia może zostać przedłużony
nie więcej niż o 30 dni.
2. Złożona oferta wiąże uczestników do chwili ogłoszenia o wybranych ofertach zgodnie z pkt 1 wyżej,
a uczestników, których oferty zostały wybrane - do dnia podpisania z nimi umowy na dostępność Parku
Wodnego przez Organizatora.
X. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy .
1. Uczestnicy, których oferty zostaną wybrane przez Organizatora (uczestnicy wygrywający konkurs)
zostaną o tym fakcie i o terminie zawarcia umowy dodatkowo poinformowani drogą elektroniczną.

2. Uczestnicy wygrywający konkurs zobowiązani są zawrzeć umowę na dostępność Parku Wodnego z
Organizatorem w terminie do dnia 30.08.2019 r.
XI. Załączniki składające się na integralną cześć zaproszenia:
Załącznik Nr 1 -

Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 2 -

Formularz oferty

Załącznik Nr 3 -

Wzór umowy

Załącznik Nr 4 -

Informacja o ochronie danych osobowych

Zatwierdzam:
(-)
Grzegorz Juszczyński

