PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY
UL. LARYSKA 7
41-400 MYSŁOWICE
nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr /7/12/2018 na świadczenie usług w zakresie pełnej obsługi i nadzoru
BHP i P.POŻ
Zamawiający:
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
w Mysłowicach ul. Laryska 7 zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu
o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30. 000,00 euro, którego przedmiotem jest:
świadczenie usług w zakresie: pełnej obsługi i nadzoru BHP i P.poż.
I. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1. Posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia BHP wynikające z przepisów
prawa w tym przepisów prawa pracy traktujących o bezpieczeństwie i higienie pracy ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów działu X Kodeksu Pracy i wydanych na ich
podstawie aktów prawnych oraz niezbędne uprawnienia z zakresu P.poż.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
II. Warunki realizacji zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1.stała obsługa firmy w zakresie bhp;
2.organizacja stanowisk pracy;
3.przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych;
4.opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;
5.opracowanie ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach pracy orza jego aktualizacja;
6.kompleksowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego;
7.sporządzenie rejestru dot. wypadków przy pracy;
8.sporządzenie rejestru dot. czynników szkodliwych
9.sporządzenie rejestru dot. chorób zawodowych;
10.prawidłowe oznakowanie zakładu pracy;
11.pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy;
12.kontrola dokumentacji instalacji i urządzeń technicznych;
13.sporządzanie instrukcji przeciwpożarowych;
14.przeprowadzanie okresowych przeglądów sprzętu p. poż.
15.szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
16.prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp;
17.sporządzanie okresowych analiz stanu bhp;
18.doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do BHP;
19.prowadzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
20.reprezentowanie zamawiającego w przypadku kontroli organów np PIP, PIS
III. Termin realizacj zamówienia:
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia: styczeń – grudzień 2019 r.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Wypis/odpis kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zamówienia: - ( certyfikaty i inne
związane z przedmiotem zamówienia)
3. Polisę OC.
4. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik
nr 1
5. Oferent (Wykonawca ) zamówienie oraz osoby przez niego wskazane jako mające zostać
podwykonawcą w rozumieniu niniejszego postępowania wyrażają zgodę na przetwarzanie i
przekazywanie danych osobowych, a także ich wprowadzanie do systemów informatycznych
– tylko w zakresie niezbędnym, na podstawie : Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – od dnia 25 maja 2018 r. Stosowne zgody
w formie pisemnej Oferenta ( Wykonawcy) oraz osób przez niego wskazane jako mających
zostać podwykonawcą w rozumieniu niniejszego konkursu ofert zostaną doręczone wraz
z ofertą.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
IV. Ocena ofert
Kryteriami oceny ofert są:
1. Cena 100%....................................................... waga
2. Cena ofertowa brutto zaproponowana przez Oferenta musi obejmować wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji wykonania zamówienia.
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach ul. Laryska 7 pok. II B9 lub za
pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20.12.2018 roku do godz. 14:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.12.2018 roku.o godz. 13:00, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie PZOZORO i na stronie internetowej
www.pzozoro.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem: www. pzozoro.pl
VII. Dodatkowe informacje

W związku z procedurą niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia i z ewentualną
realizacją zadania (umowy ) Zamawiający i Oferent (Wykonawca ) zamówienie oraz
osoby przez niego wskazane jako mające zostać podwykonawcą w rozumieniu
niniejszego postępowania wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych, a także ich wprowadzanie do systemów informatycznych – tylko w zakresie
niezbędnym, na podstawie : Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – od dnia 25 maja 2018 r. Stosowne zgody w formie
pisemnej Oferenta ( Wykonawcy) oraz osób przez niego wskazane jako mających zostać
podwykonawcą w rozumieniu niniejszego konkursu ofert zostaną doręczone wraz z ofertą.
Dodatkowych informacji udziela z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
Krystyna Orłów pod numerem telefonu (32)3160161 oraz adresem email
pzozoro@interia.pl
Zastrzega się prawo odwołania postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie
postępowania.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta,
Załącznik nr 2 do zaproszenia składania ofert – wzór umowy

Mysłowice, dnia 13.12.2018r.

………………………………….
(Pieczęć i podpis Kierownika lub osoby
przez niego upoważnionej)

Załącznik nr 1

………………………………. ………..
pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia

nr tel./faksu ……………………….
REGON …………………………..

NIP…………………………..

http ………………………………. e-mail.........................................
OFERTA
Nawiązując do zaproszenia z dnia ……………2018r. na:
……………………………………………………………………………….…( nazwa zadania)
Oferujemy
wykonanie
(niewłaściwe skreślić)
1.

wyżej

Nazwa przedmiotu zamówienia,

wymienionych

dostaw/usług/robót

budowlanych*

Cena Netto PLN* VAT % Cena Brutto PLN*

Słownie brutto PLN
2

Termin realizacji zamówienia

01.01.2019r.-31.12.2019r.

3.Inne informacje: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
* Cena zawiera kwotę za cały okres realizacji umowy
…………………………………………….
(Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Miejscowość , data…………………….

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

a) Posiadam odpowiednie uprawnienia , personel i doświadczenie niezbędne do
prawidłowej realizacji zamówienia;
b) Przestrzegam
w
zakresie
zatrudniania
pracowników
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do
wynagrodzenia minimalnego za umowę o pracę przy obowiązku zatrudnienia
w tej formie, i/lub minimalnej stawki godzinowej jeżeli zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa możliwe jest zastosowanie innej formy
zatrudnienia.
c) Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane
z realizacją umowy;
d) Cena oferowaną będzie ceną stałą i niezmienną w okresie obowiązywania
umowy;
e) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i przyjmuję bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści;
f) Zobowiązuje się do podpisania umowy w tym umowy o przetwarzanie danych
osobowych w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie
g) Akceptuję termin płatności faktury wynoszący 30 dni.
h) Oferent (Wykonawca) oraz osoby przez niego wskazane jako mające zostać
podwykonawcą w rozumieniu niniejszego postępowania wyrażają zgodę na
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także ich wprowadzanie do
systemów informatycznych – tylko w zakresie niezbędnym, na podstawie :
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – od dnia 25 maja 2018 r. Stosowne
zgody w formie pisemnej Oferenta ( Wykonawcy) oraz osób przez niego
wskazanych jako mających zostać podwykonawcą w rozumieniu niniejszego
konkursu ofert zostają doręczone wraz z ofertą.
i)

Mam prawo do wglądu i aktualizacji moich danych osobowych.
…………………………………………………………………..
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

