Zbąszyń, dnia 18.02.2016 r.
Zamawiający:
Gimnazjum
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń
ZAPYTANIE OFERTOWE GZ.230.5.2016
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm)
w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie BHP(zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 1997r, Nr 109, poz. 704 z późn. zm. i Kodeksem
pracy) oraz ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380)
Kompleksowa obsługa miałaby polegać na:
•
•
•
•

•

•
•

•
•

prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp oraz ochrony
przeciwpożarowej i pierwszej pomocy wraz z prowadzeniem rejestrów w tym
zakresie,
sporządzenie i przewidziana przepisami prawa aktualizacja instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego dla siedziby Zamawiającego,
sporządzanie stanowiskowych instrukcji bhp,
doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz poprawy warunków pracy, w tym
przedkładanie w formie pisemnej propozycji przedsięwzięć technicznych
i organizacyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, higieny
i warunków pracy,
prowadzenie postępowań powypadkowych w razie zaistnienia wypadku przy
pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, wypadku w drodze do
pracy lub z pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Sporządzanie
dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków i chorób
zawodowych,
ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
z zakresu bhp i ochrony ppoż., pisemne informowanie Zamawiającego
o stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach oraz zgłaszanie propozycji
ich usunięcia,
informowanie na bieżąco Zamawiającego o zagrożeniach zawodowych, które mają
związek z niewłaściwą ochroną pracy,
nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem siedziby Zamawiającego w sprzęt,
wyposażenie i oznakowanie przeciwpożarowe, w tym dbałość o ich stan
techniczny sprzętu przeciwpożarowego poprzez:
a) oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb
i zawleczek),

•
•
•

b) zgłaszanie Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem terminów
następnych legalizacji gaśnic, urządzeń gaśniczych sprzętu elektronicznego UGS
i badań szczelności hydrantów wewnętrznych,
c) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności zakupu nowych gaśnic z podaniem
uzasadnienia,
d) wyznaczenie miejsc prawidłowej lokalizacji gaśnic.
organizowanie i przeprowadzanie próbnych alarmów ppoż. w siedzibie
Zamawiającego- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
dokumentowanie przebiegu akcji,
przeglądy stanowisk pracy, a następnie sporządzenie pisemnego protokołu dla
Zamawiającego,
sporządzanie corocznych raportów o stanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz sytuacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej w siedzibie Zamawiającego.

2. Wymagane kwalifikacje:
Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującym prawem, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.109.704 ze
zm),
3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do
31 grudnia 2016r., z wyłączeniem lipca i sierpnia 2016 r.
4. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100%
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania( załącznik nr 1)
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 22.02.2016 r. do godz. 12:00 na piśmie
w siedzibie Zamawiającego: Gimnazjum w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
faxem pod numer: 68 38 60 785 lub na adres mailowy: gimzbaszyn@wp.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9. Termin związania ofertą: 3 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o zamieszczonych ofertach i wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gimnazjum.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia.
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Łukasz Woźny, tel. 68386 07 85
18.02.2016 r.

