
                                                                                                           Prudnik, dnia  02.12.2014 r.

L.p.18 .OR 2420.6.2014                                                                                

                                               
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na  świadczenie usług
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na rok 2015

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  jest świadczenie przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy usług:

1. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w kodeksie pracy i w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

109, poz. 704 z późn. zm.)

2. w zakresie realizowania zadań obciążających pracodawcę w związku ze szkoleniem pracowników

zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860 z późn. zm)

3. związanych z ochroną przeciwpożarową w zakładzie zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej

z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2009, Nr 178, poz. 1380 ze zm.)

4. zleceniobiorca  zobowiązany jest  do  jednorazowego  pobytu  w siedzibie  zleceniodawcy w każdą

środę. (istnieje możliwość zmiany dania). W przypadku, gdy środa będzie dniem ustawowo wolnym

od pracy, pobyt zleceniobiorcy nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym

5. zleceniobiorca zobowiązany jest również wykonywać zlecenie w każdym terminie wskazanym przez

zleceniodawcę, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego realizowania umowy.

6. Dodatkowy pobyt nie zwiększa kwoty wynagrodzenia miesięcznego.   

7. ZBK na dzień dzisiejszy zatrudnia  58 osób. 

Termin realizacji:     01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Rodzaj wynagrodzenia/Płatność:

1. Za  świadczone  usługi  zleceniobiorcy  przysługuje  miesięczne  wynagrodzenie  w  wysokości

……………..zł netto miesięcznie plus należny podatek VAT

2. Wynagrodzenie  płatne  będzie  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  zleceniodawcę

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na konto zleceniobiorcy.        

Kryteria  oceny oferty:   Cena  netto  100 %   uwzględniająca  miesięczne  wynagrodzenie,  do  której

zostanie doliczony należny podatek VAT

Zastrzeżenie:   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub

odwołania  zaproszenia  do  składania  ofert,  oraz  prawo  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru  oferty  na
każdym jego etapie. 

Termin składania oferty cenowej 

1.  Do dnia  10.12.2014 r. do godziny 15:00 na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul.
Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14.

Zarząd Budynków Komunalnych    tel. (077) 436-38-84 ,436-23-10 

48-200 Prudnik ul. Piastowska 42                  NIP-755-000-84-24 



2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na świadczenie usług z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na rok 2015. Należy wskazać
nazwę Wykonawcy
3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego  oznakowania
koperty  (opakowania)  lub  brak  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji  oraz  za  złożenie  koperty
(opakowania) w innym miejscu niż wskazane w pkt. 1
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Do oferty należy dołączyć:

1. Dokument potwierdzający uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i
higieny pracy (bhp) oraz ochrony przeciwpożarowej w zakładzie (ppoż) zgodnie z wyżej wymienionymi

przepisami prawa.

W/w  dokumenty  należy  złożyć  w  formie  kserokopii  poświadczonej  przez  Wykonawcę  za  zgodność  z
oryginałem.  Pełnomocnik  winien  załączyć  do  oferty  pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  i  do  zawarcia
umowy.  

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i  wyborze

najkorzystniejszej  oferty,  umieszczając  informację  na  stronie  www.bip.zbkprudnik.pl oraz  na  tablicy
ogłoszeń w siedzibie ZBK w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy

pozostają związani ofertą.
Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osoba do kontaktu:       W zakresie przedmiotu zamówienia Pani Izabela Wicherek tel. 77 436 38 84 wew. 46

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową. 

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.

                                                                                        …………………………………..
                                                                                                                      Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                       mgr inż. Zdzisław Pikuła   



OFERTA CENOWA

Ja/My, niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa Wykonawca'cy) (adres siedziby Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

REGON.............................................nr NIP……………………………………………………….

nr konta bankowego:...................................................................................................................

nr tel........................................................nr faksu......................................................................

e-mail........................................................................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  

świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla

Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok 2015

oferujemy wykonanie niniejszej usługi za:

1. Cena netto  miesięcznego wynagrodzenia wynosi………………………………..zł

        podatek VAT …....................%....................................................zł

       wartość brutto...............................................................................zł                        

2. Usługa będzie wykonywana w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

   3.  Oświadczam również, iż posiadam wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do

        wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony     

        przeciwpożarowej w zakładzie (ppoż) i wymagany przepisami prawa staż pracy. 

                                                                           …………………………………………….

                                                                           podpis


