Szanowni Państwo,
proszę o przesłanie oferty cenowej na badanie wody basenowej w Wodnym Centrum Rekreacji
(ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice) i Pływalni Odkrytej (ul. Rekreacyjna 1, 58-160
Świebodzice), w 2022 r.
Ofertę proszę sporządzić przy założeniu następującej ilość próbek:
Escherichia coli – 268
Pseudomonas aeruginosa – 220
Ogólna liczba mikroorganizmów 36 ± 2°C po 48h w 1 ml – 130
Legionella sp. – 87
Mętność – 122
Chloroform – 74
Σ THM – 74
Utlenialność – 198
Glin – 1
Azotany – 74
pH – 279
Potencjał redox Oksydoredukcyjny przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl - 266
Chlor wolny – 279
Chlor związany – 266
Gronkowce koagulazododatnie – 50
Enterokoki – 13
Przejrzystość – 13
Dojazd – 47
Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia. OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości badań.

W ofercie proszę wyszczególnić ceny za parametry według tabeli:
Parametr
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Ogólna liczba mikroorganizmów
36 ± 2°C po 48h w 1 ml
Legionella sp.
Mętność
Chloroform
Σ THM
Utlenialność
Glin
Azotany
pH
Potencjał redox
Oksydoredukcyjny przy
elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl
Chlor wolny
Chlor związany
Gronkowce koagulazododatnie
Enterokoki
Przejrzystość
Dojazd

cena netto

cena brutto

za jedno badanie

za jedno badanie

Badania wody powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach.
Do oferty należy dołączyć akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań
odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w
załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Do oferty należy dołączyć wzór umowy na badanie wody basenowej.
Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: OSiR Świebodzice Sp. z o.o., ul. Mieszka
Starego 6, 58-160 Świebodzice, I piętro, pok. nr 230 (sekretariat), lub na adres:
kierownik@osir.swiebodzice.pl do 30.12.2021 r., do godziny 10:00.

