W N I O S E K z dnia 31-10-2019r

o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w oparciu ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2015 poz. 2164, z 2016 poz.1020) na zadanie pn.: „Obsługa instruktorska zajęć:
nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.
1.Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć nauki
pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obiekcie krytej pływalni w Centrum Kultury
i Sportu w Miechowie w terminach ustalonych przez Zamawiającego .
Zakres zamówienia obejmuje :
Zadanie częściowe nr 1: Obsługa instruktorska zajęć nauki pływania indywidualnej Zajęcia odbywać będą się w godzinach od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do niedzieli z
wyjątkiem Niedzieli Wielkanocnej i 25.12.2020r. Termin zajęć ustalony zostanie w drodze
porozumienia na linii Klient(korzystający z usługi) Wykonawca(instruktor). Zadanie
częściowe dla 20 instruktorów. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych przypadająca na 1
instruktora wynosi 400.
Zadanie częściowe nr 2 Obsługa instruktorska zajęcia nauki pływania grupowej
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z
oddziałów przedszkolnych (5 latki).
Zajęcia trwają godzinę lekcyjna tj. 45 minut dla każdej grupy, odbywają się w ramach zajęć
wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych 3 razy w tygodniu tj. poniedziałek, wtorek i
piątek (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych) w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zadanie częściowe nr 2 obejmuje 6 części których zakres polega na obsłudze instruktorskiej
w/w zakresu. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych przypadająca na 1 instruktora wynosi 150.
Forma zatrudnienia : umowa zlecenie, wymiar czasu pracy min. 150 godzin lekcyjnych.
Zadanie częściowe nr 3 Obsługa instruktorska zajęcia nauki pływania grupowej
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z
oddziałów przedszkolnych (5 latki). Zajęcia trwają godzinę lekcyjna tj. 45 minut dla każdej
grupy .
Zajęcia odbywają się w ramach zajęć zajęć ruchowych 6 razy w tygodniu od poniedziałku
do soboty ( w pn -pt z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych), w godzinach od
13.00 do 22.00.
Zadanie częściowe nr 3 obejmuje 20 części których zakres polega na obsłudze instruktorskiej
w/w zakresu. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych przypadająca na 1 instruktora wynosi 155.
Forma zatrudnienia : umowa zlecenie, wymiar czasu pracy ok. 155 godzin lekcyjnych.
Zadanie częściowe nr 4: Obsługa instruktorska „awaryjna” zajęcia nauki pływania
grupowej - Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz
dzieci z oddziałów przedszkolnych (5 latki). Zajęcia odbywają się w ramach zajęć
wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych w godzinach od 8.00 do 22.00 od poniedziałku

do soboty z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Zadanie częściowe dla 3
instruktorów.

2.Określenie wartości szacunkowej zamówienia.
Wartość zamówienia netto wynosi łącznie 286 000 zł co stanowi 66 331,15 EURO
W tym:
- zadania częściowe nr 1 – 176 000 zł ( 22,00 zł / godzinę lekcyjną 45min. zajęć x 8000
godzin zajęć)
- zadania częściowe nr 2 i 3 – 88 000 zł (22,00 zł / godzinę lekcyjną 45min. zajęć x 4000
godzin zajęć)
- zadania częściowe nr 3 –22 000 zł (22.00 zł / godzinę lekcyjną 45 min. zajęć )
- Wartość 1 EURO 4.3117 w dniu określenia wartości zamówienia według Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
Wartość zamówienia ustalono na podstawie umów tego samego rodzaju udzielonych przez
CKIS w Miechowie w okresie 01-01-2019r do 31-10-2019r z uwzględnieniem zmian
ilościowych oraz wskaźnika inflacji.
4.Opinia Księgowego dotycząca zabezpieczenia środków finansowych na powyższy
wydatek.
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