
Warszawa, dnia : 25. 10 .2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
ul. Polna 7 A, 00-625 Warszawa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

W  POSTĘPOWANIU N A :

Dostarczenie środków chemicznych do utrzymania parametrów wody basenowej i jej 

uzdatniania oraz dezynfekcji płyty basenowej

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

m.st. Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00 - 625 Warszawa 

biuro@osir-polna.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostarczenie środków chemicznych do utrzymania parametrów wody basenowej i jej uzdatniania 

oraz dezynfekcji płyty basenowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą 

w Warszawie 00-625, ul. Polna 7a

Osoba udzielająca informacji: Marcin Grzeszek tel. +48 22 825-38-60 wew. 108 

e-mail: marcin.Erzeszek@osir-polna.pl

3. KRYTERIA WYBORU

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego 

zaproszenia a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.

4. FORMA OFERTY 

Wymagana forma złożenia oferty:

Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:

>  pisemnie -  na adres Zamawiającego,

>  pocztą elektroniczną na adres: biuro@osir-polna.pl

mailto:biuro@osir-polna.pl
mailto:marcin.Erzeszek@osir-polna.pl
mailto:biuro@osir-polna.pl


Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego 
Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór 
formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. 
folderów, katalogów, itp.).

5. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY

Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia : 03.11. 2022 r. do godz.

10. 00 . . .

6. ROPO

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych 

Oferenta jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Polnej 7A, 00 - 625 Warszawa, 

reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z danymi osobowymi można 

skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres

ochrona.danvch(S)osir-polna.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. 

Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień 

przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy 

rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli 

Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2,00 - 193Warszawa. Dane osobowe 

Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania na : „Dostarczenie środków 

chemicznych do utrzymania parametrów wody basenowej i jej uzdatniania oraz dezynfekcji płyty 

basenowej" w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A", a następnie, jeśli 

to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy. Podanie przez Oferenta danych jest 

konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania. Podstawą prawną przetwarzania danych 

Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy). Odbiorcami danych 

osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, a także podmioty 

świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów. Dane osobowe będą przez nas 

przetwarzane przez cały czas przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy -  do 

zakończenia realizacji a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.



7. Informacje Dodatkowe / Uwagi

Tabela na roczne zapotrzebowanie chemii basenowej wraz z zaproponowanymi kwotami

l.p. Nazwa środka*
A: Wartość 

netto 
za lkg

B: Roczne 
zapotrzebowa 

nie
zamawiająceg 

o [kg]

Łączna wartość netto 
wynikająca z 

zapotrzebowania 
wynik A xB

Podatek 
VAT 23%

Łączna cena 
brutto na 

2023

1.
Algen Super

760

2.
CHLORSTAB 
stabilizowany 
podchloryn sodu

18000

3.
Flockmix Ultra 
płynny 1200

4.
pH Minus regulator 
płynny 5200

5.
Banisol A 1000

6. Banisol G 1000

7.
Tabletki DPD1 5000

8. Tabletki DPD3 3000

9. Tabletki Phenol 
Red 4000

10. Randrani super 100

11.
Koncentrat do
dezynfekcji
DEOPHYTON

100

RAZEM:
----- — ---— ------------------ -------— ------------------------ -------------------- -

* Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość dostarczonych środków chemicznych. Wskazane ilości są
oszacowane zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w roku 2022.

*Algen Super - Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w wodzie basenowej-minimum 36% 

roztwór polimeru N-metylmetanaminy o działaniu glonobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym 

w wodzie basenowej. Wpisany do rejestru preparatów biobójczych. Wymagana Karta 

Charakterystyki oraz atest PZH.

*CHLOR STAB, stabilizowany podchloryn sodu - Środek do dezynfekcji wody basenowej 

-  stabilizowany podchlorynu sodu (z zawartością minimum 165 g/l aktywnego chloru) do dezynfekcji 

wody basenowej, zawierający stabilizator oraz środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji pomp



i zaworów dozujących. Okres trwałości 6 miesięcy od daty produkcji. Przeznaczony do użytku 

w basenach publicznych oraz posiadający pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem 

biobójczym. Wymagana Karta Charakterystyki oraz atest PZH.

*Flockmix Ultra płynny - Środek do koagulacji w wodzie basenowej - minimum 4 % roztwór chlorku 

wodorotlenku glinu do koagulacji wody basenowej. Wymagana Karta Charakterystyki oraz atest PZH.

*pH Minus regulator płynny-Środek do obniżania wartości pH wody basenowej -  50 % roztwór kwasu 

siarkowego do obniżania współczynnika pH wody basenowej. Wymagana Karta Charakterystyki 

oraz atest PZH.

*Koncentrat do dezynfekcji DEOPHYTON -  w przypadku braku w produkcji w/w środka należy zastąpić 

go środkiem o identycznych parametrach dezynfekujących

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru oferty 
(Wykonawcy).

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy -  stanowi załącznik do zaproszenia

Umowa -  wzór umowy stanowi załącznik do zaproszenia wraz Załącznikiem nr.l


