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Zamówienie DT nr 41/2022             Dąbrowa Górnicza 29.11.2022 r. 

 

 

Zapytanie Ofertowe 

 

I. Zamawiający:    „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą  

     w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Róż 1 

tel. +48 32 63 90 561 

www.nemo-wodnyswiat.pl 

NIP 6292177888, KRS 0000113771 

 

Adres do korespondencji: 

„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. 

41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1  

tel. +48 32 639 05 67 

e-mail: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl. 

 

II. Przedmiot zamówienia: Dostawa środków „chemii basenowej” dla potrzeb „Nemo - 

Wodny Świat Dąbrowa  Górnicza” Sp. z o. o. położonej w Dąbrowie Górniczej przy Alei  

Róż 1. 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00zł. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków „chemii basenowej” dla potrzeb 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy substancji chemicznych zgodnie 

z poniższym wykazem: 

 

a) Podchloryn sodu stabilizowany (min. 140g/l)   - 18 500 kg,  

b) Wodny roztwór chlorku wodorotlenku glinu  

od 5% do 15% (koagulant)     -   4 900 kg, 

c) Tabletki solne 99,9 % (opak. 25 kg)   -   8 000 kg, 

d) Kwas siarkowy (korektor ph minus) 40%  -   4 900 kg, 

e) Kwas solny 30% do 33% (opak. 30kg)   -        20 kg, 

f) „Armex” 5 (stabilizowany roztwór ditlenku chloru) 

+ aktywator opakowanie (kpl. 5l+5l)   -        18 kompletów, 

g) Tiosiarczan sodu 99% (opakowanie 5kg)  -        30 kg, 

h) Środek glono, grzybo i bakteriobójczy o zawartości  

substancji czynnej min. 36% (opak. 30 kg)  -      240 kg,   

i) Kwasek cytrynowy         -        25 kg, 

 

W powyższym zestawieniu wskazano szacunkową ilość dostaw poszczególnych 

substancji chemicznych przez okres świadczenia usługi. Rzeczywista ilość dostaw będzie 

określana na podstawie bieżących zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego w toku 

eksploatacji związanej z utrzymaniem jakości wody w nieckach basenowych i obiegach 

uzdatniania. 
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Świadczenie usługi odbywać się będzie każdorazowo w zależności od potrzeb  

na wezwanie Zamawiającego dokonane drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

Wykonawca wskaże możliwy czas realizacji dostawy w przypadku: 

a) złożonego zamówienia do godziny 13-tej, 

b) złożonego zamówienia po godzinie 13-tej, 

c) awaryjnym, np. konieczności szybkiego ustabilizowania parametrów wody. 

Zamawiający w zamówieniu określi ilość zamawianych środków chemicznych oraz 

termin realizacji dostawy. 

Oferent przedłoży wszelkie Certyfikaty i Karty charakterystyk na dostarczaną chemię 

basenową niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi. W ofercie należy podać cenę danego 

produktu za kilogram/litr wraz z dowozem i rozładunkiem u Zamawiającego. 

Cena netto wskazana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała podwyższeniu  

w okresie realizacji zlecenia. 

Płatność nastąpi przelewem za okres jednego miesiąca świadczenia usługi w terminie 

do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia 

faktury będzie potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania zlecenia wraz rozliczeniem 

dostaw. 

IV. Termin realizacji - od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2022 r. 

 

V. Kryteria i sposób oceny ofert - cena 100 % 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji kiedy zostaną 

złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert 

dodatkowych. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną 

niezwłocznie poinformowani. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć na adres e-mail: p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl (skan 

dokumentów podpisanych przez upoważnione osoby). Termin składania ofert upływa dnia 

09.12.2022 r., o godz. 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Kontakt z Zamawiającym. 

Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami: 

Piotr Gajda - Kierownik Działu Technicznego; tel. +48 572 951 081, e-mail: p.gajda@nemo-

swiatrozrywki.pl lub Pani Agata Seweryn - Zastępca Kierownika Działu Technicznego;  

tel. +48 660 426 743. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań i zmian 

w zakresie ceny i sposobu realizacji zamówienia z każdym Wykonawcą, który złożył ofertę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia 

brakujących dokumentów lub zwierających błędy, żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych 

omyłek rachunkowych i pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, 

odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienia 

zapytania bez rozpatrzenia. 

 

IX. Wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
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o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835),  

tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:  

1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)  

nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 

z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, 

i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, 

str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).  

1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji  

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).  

1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.  

1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca 

ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, 

oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji. 

1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze 

pieniężnej. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Informacja dotycząca ochrony 

danych osobowych 
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Nr zamówienia DT 41/2022                                                                                                Załącznik nr 1 

                                     Formularz ofertowy 

Nazwa Oferenta: ........................................................................................................................................ 

 

siedziba ...................................................................................................................................................... 
                                        kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo, powiat 

 

tel.……......................................................,fax…....................................................................................... 

 

NIP…......................................................................, e-mail: ……..…...................................................... . 

 Stosownie do zapytania ofertowego w sprawie „Świadczenie usługi w zakresie dostawy 

środków „chemii basenowej” dla potrzeb „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa  Górnicza” Sp. z o. o. 

położonej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1, oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania na 

warunkach określonych w zapytaniu za ceny określone w załączniku do niniejszej oferty stosownie 

do punktu 3 „a” do „i” zapytania ofertowego. 

 

  Terminy realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

Niniejszym oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

b) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 

c) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia, 

d) oświadczamy, że uzyskaliśmy zgodę wszystkich podmiotów, których dane są zawarte  

w ofercie oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych 

w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych 

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oświadczamy, że poinformowaliśmy wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte 

w ofercie oraz zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach 

i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu, 

e)  w trybie rygoru odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 kodeksu karnego,  

że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2002 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

 

 

 

 

 

                                            .................................................... 
                                                                                                                      podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi w dostawy 

środków „chemii basenowej” dla potrzeb „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa  Górnicza” Sp. z o. o. 

położonej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1 

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” 

sp. z o.o.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:  

- pod adresem poczty elektronicznej: iod@nemo-swiatrozrywki.pl, 

- pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usługi 

w zakresie ochrony fizycznej w parku wodnym „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”  

Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. 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, 

• 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. 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. B i lit. c RODO.  

 

mailto:iod@nemo-swiatrozrywki.pl

