
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
WE WROCŁAWIU

WROCŁAW

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Na wynajem krytej pływalni AWF w wybranych terminach i godzinach, zlokalizowanej 
w kompleksie Stadionu Olimpijskiego przy ulicy Paderewskiego 35 we Wrocławiu.

1. Nazwa i adres prowadzącego postępowanie.
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU, al. Ignacego Jana 
Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
NIP: 896-00-07-519,
adres strony internetowej www: www.awf.wroc.pl
godziny urzędowania AWF we Wrocławiu: 07:00 - 15.00 (oprócz sobót, niedziel i dni 
ustawowo wolnych od pracy).
Osoba do kontaktu: Dyrektor Marek Janusz, marek.ianusz@awf.wroc.pl, 600 081 798

2. Przedmiot postępowania.
Przedmiotem postępowania jest usługa wynajmu krytej pływalni wybranemu Wykonawcy. 
AWF we Wrocławiu udostępni krytą pływalnię w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach: 16 - 22, razem 30 godzin;
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia przedmiotu najmu w całym zakresie 
godzinowym wskazanym powyżej.
Termin wynajmu: 26 września 2022r. - 23 czerwca 2023r. z uwzględnieniem przerw 
spowodowanych świętami państwowymi, organizacją roku akademickiego.

AWF we Wrocławiu w okresie najmu zapewni na cały okres obowiązywania umowy 
zabezpieczenie:

a) odpowiedniego stanu sanitarno-epidemiologicznego powierzchni objętych najmem,
b) odpowiedniej jakości wody - technicznego zabezpieczenia oraz badań wody.
c) dodatkowego pomieszczenia do celów organizacyjnych Wykonawcy,

Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zabezpieczenia we własnym zakresie usługi ratownictwa w godzinach będących 

przedmiotem najmu,
b) podpisania porozumienia o współpracy z AWF we Wrocławiu w obszarze realizacji 

badań naukowych, w tym zobowiązany będzie zapewnić możliwość kształcenia i 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania w formie 
nieodpłatnych praktyk i kursów odpłatnych instruktorskich, trenerskich oraz 
ratownictwa wodnego.

c) zabezpieczenia swojego sprzętu w przygotowanych przez niego do tego celu 
zamykanych koszy. Kosze te mogą być przechowywane w udostępnionym 
pomieszczeniu lub w hali basenowej we wskazanym miejscu.

d) do zabezpieczenia w ramach najmu 70 karnetów dla pracowników AWF - 70 wejść 
po 1 godzinie tygodniowo, w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami.



Celem sprawnej współpracy stron, strony wskażą osoby odpowiedzialne za kontakty w 
ramach realizacji umowy.

Zamawiający określa minimalną cenę za godzinę najmu w wysokości 600 zł netto. 
Pozostałe warunki realizacji usługi określone są we wzorze umowy (załącznik numer 1).

3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- Pisemnego oświadczenia Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Pisemnego oświadczenia Oferenta, że dysponuje osobami posiadającymi 
wymagane przepisami prawa uprawnienia konieczne do realizacji usługi. Wykaz 
tych osób wraz ze wskazaniem posiadanych uprawnień Oferent przekaże AWF 
najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Pisemnego oświadczenie Oferenta, że posiada minimum pięcioletnie 
udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej ze 
sportem, rekreacją i rehabilitacją ruchową w środowisku wodnym.

4. Termin składania ofert.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ‘Wynajem krytej pływalni AWF’ 
do dnia 29 sierpnia 2022r do godziny 12:00 w biurze Kanclerza, pokój 61, Hala 
Wielofunkcyjna AWF.

5. Zamawiający dokonana wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium 
cenowego -cenę za godzinę najmu w wysokości netto podanej przez Wykonawcę. 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje cenę za godzinę najmu niższą niż podana przez 
Zamawiającego cena minimalna, zostanie odrzucona jako niezgodna z zaproszeniem do 
składania ofert.

6. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca najpóźniej w terminie zawarcia umowy 
wniósł kaucję w wysokości 216.000 zł. Kaucja może być wniesiona w jednej w poniższych 
form:

- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy najmu, musi przedstawić dowody że 
osoby wskazane do realizacji przedmiotu najmu spełniają kryteria określone w ogłoszeniu 
oraz są zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę.

7. Oferent składa następujące dokumenty:
a) Ofertę cenową,
b) Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
c) Oświadczenie Oferenta, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane 

przepisami prawa uprawnienia konieczne do realizacji usługi. Wykaz tych 
osób wraz ze wskazaniem posiadanych uprawnień Oferent przekaże AWF 
najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław



d) Oświadczenie Oferenta, że posiada minimum pięcioletnie udokumentowane 
doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej ze sportem, rekreacją i 
rehabilitacją ruchową w środowisku wodnym.
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