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ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na 
 
 
 
 
 

„Udostępnienie części terenu stacji narciarskiej Bieszczad.ski w 

Wańkowej w celu prowadzenia szkółki narciarskiej i snowboardowej 

na sezon zimowy 2022/2023 oraz 2023/2024 z możliwością 

przedłużenia na kolejne sezony” 
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Olszanica, dnia 21.10.2022 r. 
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1. INFORMACJE NA TEMAT PRZETARGU 

1.1. Zaproszenie do składania ofert 

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o.  

z siedzibą Olszanica 81, 38-722 Olszanica 

NIP: 688-130-20-22, REGON: 380710081 

Nr telefonu: +48 13 461 70 45, nr faksu: +48 13 461 73 73 

Adres poczty elektronicznej [e-mail]: pri@olszanica.pl 

Adres strony internetowej [URL]: www.priolszanica.bip.gov.pl ; www.bieszczad.ski 
 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na „Udostępnienie części terenu stacji 

narciarskiej Bieszczad.ski w Wańkowej w celu prowadzenia szkółki narciarskiej i 

snowboardowej na sezon zimowy 2022/2023 oraz 2023/24 z możliwością przedłużenia 

na kolejne sezony”. 

 

1.2. Charakterystyka stacji narciarskiej Bieszczad.ski w Wańkowej 

Rodzinna stacja narciarska wyposażona jest w: 

- szerokie i długie trasy zjazdowe, 
- kolej linową (4 osobowa kanapa) 
- 3 przenośniki taśmowe (dwa po 190 m i jeden 40 m – przedszkole narciarskie) 
- wyciąg talerzykowy (400 m), 
- systemy naśnieżania, 
- sztuczne oświetlenie, 
- dużą wypożyczalnie z nowym sprzętem narciarskim i snowboardowym, 
- restaurację. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bieszczad.ski. Teren stacji narciarskiej 

oraz miejsce prowadzenia szkółki zostaje udostępniony do obejrzenia od poniedziałku do 

piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

 
1.3. Zakres przetargu 

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o. udostępni 

części terenu stacji narciarskiej Bieszczad.ski w Wańkowej w celu prowadzenia szkółki 

narciarskiej i snowboardowej. 
 

Główne założenia: 

1. Spółka odda Szkole w najem ogrzewane pomieszczenie o pow. 23,84 m2 znajdujące się 

w budynku wielofunkcyjnym usługowym (obok wypożyczalni).  

2. Spółka udostępni do korzystania część terenu i infrastruktury stacji narciarskiej 

Bieszczad.ski w Wańkowej  w celu prowadzenia szkółki. 

3. Spółka zapewni Szkole: 

- karnety dla instruktorów na czas prowadzenia lekcji,  

- dostęp do sieci internetowej, 

- telefon stacjonarny i komórkowy a także pocztę elektroniczną (e-mail). 

4. Okres udostępnienia części terenu stacji narciarskiej: sezon zimowy 2022/23 

(grudzień-marzec) oraz  sezon zimowy 2023/24 (grudzień-marzec) z możliwością 

przedłużenia na kolejne sezony. 

 

 

mailto:pri@olszanica
http://www.priolszanica.bip.gov.pl/
http://www.bieszczad.ski/
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Główne wymagania dla prowadzonej szkółki: 

- dysponowanie minimum 15 instruktorami w sezonie niskim (poza feriami i okresem 

świąteczno-noworocznym)  oraz minimum 20 instruktorami w sezonie wysokim, 

- dysponowanie instruktorami nauki jazdy na nartach oraz jazdy na desce 

snowboardowej, 

- posiadanie przez wszystkich instruktorów uprawnień Instruktora Sportu z 

odpowiednimi specjalnościami, 

- posiadanie polisy ubezpieczeniowej- umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (prowadzenia szkółki narciarskiej i 

snowboardowej) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 300 000,00 zł.  

 

Szczegółowy zakres i wymogi zostały określone we wzorze umowy stanowiące 

załącznik nr 1 do przetargu. 

 

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

2.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające 

się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

2.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi  

w ogłoszeniu oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

2.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2.4. Oferta powinna: 

– Posiadać datę sporządzenia, 

– Zawierać adres lub siedzibę oferenta oraz dane kontaktowe 

– Być podpisana przez Wykonawcę. 

2.5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie  

2.6. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu w sposób określony w 

pkt 8.1 przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny zawierać 

odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

2.7. Jeżeli oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 3 dni, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania 

 

3. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT. 
 

3.1. Oferty należy składać:: 

a) Pocztą tradycyjną lub osobiście na adres siedziby Zamawiającego tj.: 

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica  

„PRI” Sp. z o.o.  

Olszanica 81,  

38-722 Olszanica, 
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sekretariat 

b)  W postaci elektronicznej (tzw. „skan” dokumentów podpisanych przez osoby 
umocowane do reprezentacji wykonawcy lub dokumenty opatrzone 
podpisem elektronicznym)na adres e-mail: pri@olszanica.pl tytuł wiadomości 
powinien brzmieć: „Oferta na: „Udostępnienie części terenu stacji 
narciarskiej Bieszczad.ski w Wańkowej w celu prowadzenia szkółki 
narciarskiej i snowboardowej na sezon zimowy 2022/2023 oraz na 
sezon 2023/24 z możliwością przedłużenia na kolejne sezony”. 

3.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 31.10.2022 

r. do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 3.1 a) lub 3.1 b) Uwaga! Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty na adres wskazany w pkt 3.1 a) lub 3.1 b). 

 

4. 4. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

 

4.1. Na druku oferty załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert należy podać 

proponowaną miesięczną cenę netto. 

4.2. Podstawą do określenia ceny oferty jest zaproszenie do składania ofert wraz 

załącznikami. 

4.3. W Formularzu oferty Oferent podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.  

4.4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie proponowaną 

miesięczną cenę netto. 

 

5.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

5.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone 

przez Zamawiającego. 

5.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1 Oferowana cena 100% 100 pkt 

 

5.3. Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 100%. 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena netto oferty. Maksymalną ilość 

punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najwyższą cenę, pozostali będą 

oceniani według następującego wzoru:  

 

mailto:pri@olszanica.pl
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Najwyższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=  ----------------------------------------------------------------------- x 100 

Cena badanej oferty 

 

    gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty netto. 
 

5.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów. 
 

6. 6. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW. 

 

6.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a. Jest złożona w niewłaściwej formie; 

b. jej treść nie odpowiada treści Przetargu 

c. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

etapie w przypadkach uzasadnionych. Zamawiający w takich przypadku nie ponosi 

kosztów postępowania. 

6.3. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 

formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego 

braku na fax lub adres pocztowy).  

 

 

7. 7. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

 

7.1. Oferenci mają możliwość składania pytań i wniosków w niniejszym postępowaniu, 

o ile wpłyną nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo 

prośba ta dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień, 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści 

Zaproszenia do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert. Jeżeli 

wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia do składania ofert będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

7.3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 

7.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: 

Aleksandra Stelmach-Klajne adres e-mail: pri@olszanica.pl  

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

8.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

mailto:pri@olszanica.pl
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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”, Zamawiający 

informuje, że:  

1)  Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem pn. „Udostępnienie części terenu stacji 
narciarskiej Bieszczad.ski w Wańkowej w celu prowadzenia szkółki 
narciarskiej i snowboardowej na sezon zimowy 2022/2023 a także sezon 
2023/23 z możliwością przedłużenia na kolejne sezony” 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

zaproszeniem do składania ofert oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego 

załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO1;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

7) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 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 danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 
1 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

 



 

 
  Strona 7 z 7 

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

 

 Załącznikami do niniejszego Zaproszenia do składania ofert są następujące wzory: 

 

Lp. Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Projekt umowy  

2 Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

 


