
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usług – kompleksowej obsługi z zakresu bhp i ppoż. na 

rzecz Świdnickiego Ośrodka Kultury 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro. 

Zamawiający: 

Świdnicki Ośrodek Kultury 58-100 Świdnica Rynek 43 NIP 8840029872  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wymagania niezbędne:  

Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia BHP wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędne dla osób pełniących zadania służby 

BHP. 

Zakres usług obejmuje w szczególności: 

1. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników nowo przyjętych orz szkoleń 
okresowych dla wszystkich pracowników z dziedziny BHP,  

2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  

3. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z 
wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,  

4. Udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych, zarządzeń wewnętrznych i 
instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5. Opiniowanie szczególnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy,  

6. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu 
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków,  

7. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków do i z pracy oraz w 
opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych 
wypadków,  

8. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy 
pracy, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia i środowiska pracy,  

9. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  



10. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną 
pracą,  

11. Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolującymi z zakresu BHP,  

12. Załatwianie spraw pokontrolnych,  

13. Wykonywanie innych, nie wymienionych powyżej zadań, wynikających z 
obowiązujących przepisów BHP. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Warunki zlecenia: 

1. Ustala się jako formę podstawową kontaktu w celu realizacji zlecenia konsultacje 

telefoniczne oraz mailowe, 

2. W sprawach pilnych wymagana jest osobista obecność Zleceniobiorcy w siedzibie 

Jednostki  

Termin realizacji zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa na okres 24 miesięcy począwszy od 01.09.2020 r. 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zawierać nazwę i dane 

teleadresowe Wykonawcy 

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone 

w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert 

Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.  

3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

4. Kompletna oferta powinna zawierać aktualny odpis- kopię z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  

5. aktualne zaświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje  

6. oświadczenie wykonawcy o braku wykluczenia  oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (załączniki 3-5) 

Istotne warunki umowy 

 rozliczenie za świadczone usługi na podstawie miesięcznych faktur  

 faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Jednostki 

w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury. 

 

 



Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w Świdnickim Ośrodku Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica za 

pośrednictwem poczty, lub wysłać na adres poczty elektronicznej a.baranowska@sok.com.pl  

1. Termin złożenia oferty: do dnia 24 lipca 2020 r.  

2. Termin rozstrzygnięcia: do dnia 31 lipca 2020 r.  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

najniższa cena - 100%. 

Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert 

Pozostałe informacje 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

 do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, 

 do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem, 

 do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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