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Krynica-Zdrój, dn. 27.05.2020 r. 

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie  
Oficjalnej Szkoły Narciarskiej oraz  Akademii Misia Polarnego  

na terenie Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdrój 
 

 
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. (dalej: „Spółka”) pragnie zaprosić zainteresowane podmioty 

do składania ofert na prowadzenie Szkoły Narciarskiej Jaworzyna Ski&Snowboard oraz Akademii Misia 

Polarnego. Postępowanie mające na celu wyłonienie operatora w/w Szkoły i Akademii będzie 

prowadzone w trybie negocjacji  z ogłoszeniem, tj. po niniejszym publicznym ogłoszeniu, Spółka zaprosi 

podmioty, których oferty spełniły poniżej określone wymagania do przeprowadzenia negocjacji. Umowa 

zostanie podpisana z podmiotem, który po przeprowadzeniu negocjacji zaproponuje najkorzystniejszą 

ofertę. 

Warunki uczestnictwa – oferty: 

1. Doświadczenie w prowadzeniu szkółek narciarskich potwierdzone referencjami. 

2. Wpłata wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) najpóźniej do 

dnia 10.06.2020 r. Wadium powinno być wniesione przelewem na rachunek bankowy 

prowadzony w Banku PEKAO S.A. nr rach. 86 1240 2294 1111 0010 5449 7538.  

W przypadku gdy podmiot, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, Spółka może pobraną sumę wadium zachować - wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. W pozostałych wypadkach wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po 

zakończeniu negocjacji ze wszystkimi oferentami, nie później jednak niż do dnia 10.07.2020 r. 

W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania kwoty wadium zostaną niezwłocznie 

zwrócone uczestnikom, którzy nie będą mieli w związku z w/w unieważnieniem żadnych innych 

roszczeń do Spółki. 

3. Oferta powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres oferenta albo jego nazwę i adres siedziby, jeśli oferentem jest 

osoba prawna lub inny podmiot mający zdolność prawną, 

b. datę sporządzenia oferty, 

c. adres email, numer telefonu w celu kontaktu, 

d. krótki opis składanej oferty, 

e. wysokość oferowanej opłaty licencyjnej, 

f. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami określonymi w niniejszym 

zaproszeniu i akceptuje te warunki bez zastrzeżeń. 

g. potwierdzenie wpłaty wadium, 

h. referencje. 

4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnione do występowania w imieniu oferenta (jeśli oferta jest podpisywana przez 

pełnomocnika - do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo, zgodnie z wymaganiami 

Kodeksu cywilnego). 

5. Termin związania ofertą do 30.07.2020 r. 
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Termin  i miejsce składania ofert oraz procedura: 

1. Oferty można składać  w terminie do dnia 10.06.2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Czarny Potok 

75, 33-380 Krynica-Zdrój w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku lub wysyłać listem 

poleconym na adres: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. ul. Czarny Potok 75 z dopiskiem: 

„Oferta na prowadzenie Szkoły Jaworzyna”. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. Do dalszego etapu postępowania zostaną 

dopuszczeni wyłączenie Ci oferenci, którzy złożyli kompletne oferty oraz których wadium 

znajduje się w tym dniu na rachunku bankowym Spółki. 

3. Każdy podmiot, który złoży ofertę oraz wpłaci wymagane wadium zostanie zaproszony na 

rozmowę z przedstawicielami Spółki w celu uszczegółowienia i negocjacji oferty. Terminy 

spotkań zostaną ustalone indywidualnie.  

4. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej 

strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 

W ramach współpracy oferujemy: 

1. Prowadzenie oficjalnej Szkoły narciarskiej Jaworzyna Ski&Snowboard.  

2. Prowadzenie Akademii Misia Polarnego dla najmłodszych. 

3. Możliwość obsługi technicznej zawodów komercyjnych oraz prowadzenie szkoleń Race. 

4. Skipassy dla instruktorów zatrudnionych  w szkole.  

5. Korzystanie z bramek instruktorskich na wyciągach i kolejach dla użytku szkoły. 

6. Wydzielone miejsca na cele szkoleń dla użytku szkoły. 

7. Wsparcie marketingowe i organizacyjne. 

8. Wspólną politykę handlową. 

Informacje dodatkowe: 

1. Spółka zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert złożonych po terminie lub nie spełniających 

wymagań zawartych w niniejszym zaproszeniu. 

2. Oferty będą ocenianie według następujących kryteriów: 

a. Koncepcja na prowadzenie w/w projektu -20%, 

b. Wysokość opłaty licencyjnej – 70%, 

c. Dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu szkółek narciarskich - 10%.  

3. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn, 

na każdym jego etapie. 

4. Planowany termin zakończenia postępowania 06.07.2020 r. 

5. O wynikach oceny spełnienia warunków przez złożone oferty Spółka niezwłocznie poinformuje 

oferentów. O wynikach negocjacji Spółka niezwłocznie poinformuje podmioty, które do nich 

dopuszczono. 

6. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Spółka oprócz 

zatrzymania wpłaconego przez ten podmiot wadium, może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz bez 

dodatkowych negocjacji, chyba że zdecyduje o unieważnieniu postępowania. 

7. Wadium podmiotu, którego oferta została wybrana i z którym podpisano umowę podlega 

zaliczeniu na poczet pierwszej opłaty wynikającej z w/w umowy. 
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8. Spółka zawiera umowy na podstawie własnych wzorów 

umów stosowanych w praktyce z innymi operatorami w/w Szkoły i Akademii. 

9. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest Klauzula informacyjna – zgodnie z art. 13 

rozporządzenia RODO. 

 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  500 136 223  
lub emailem: promocja@jaworzynakrynicka.pl 


