ZAPYTANIE OFERTOWE nr POSM2.231-9/16
z dnia 15 lipca 2016 r.
Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2015r., poz. 2164).

1.

Przedmiot zamówienia / nazwa

Obsługa jednostki w zakresie bhp
Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej
w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień
Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – regulaminem Zamawiającego.

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz
bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4, a w szczególności:
- szkolenia wstępne pracowników z zakresu bhp i ppoż oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji,
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu bhp i ppoż oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
- prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz udział w
postępowaniach powypadkowych,
- przeprowadzenie kontroli budynku po przerwie wakacyjnej,
- stały nadzór nad sprawami z zakresu bhp i ppoż (wg potrzeb).
Liczba pracowników zatrudnionych w POSM I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego na dzień ogłoszenia
zapytania ofertowego wynosi 63 osoby oraz 177 uczniów.
Przedmiot zamówienia nie dotyczy szkolenia wszystkich pracowników. Przedmiot zamówienia będzie
realizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu
zamówienia, o którym mowa powyżej przy założeniu, iż odbędzie się minimum 1 szkolenie.

W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz udział
w postępowaniach powypadkowych oraz stałego nadzoru nad sprawami z zakresu bhp i ppoż Zamawiający
będzie dokonywał zleceń wg bieżących potrzeb, przy założeniu, że mogą nie wystąpić wskazane sytuacje.
Wówczas Wykonawca nie ma prawa do roszczenia z tytułu odstąpienia od realizacji tej części przedmiotu
zamówienia.

Wykonawca będzie wykonywał usługę w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00
w siedzibie Zamawiającego.

3.

Termin realizacji zamówienia

1 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.

4.

Wymagania formalne wobec Wykonawców


Wymaganym jest, aby Wykonawca legitymował się, co najmniej tytułem specjalisty ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy. Posiadał wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia
podyplomowe w zakresie bhp. Kserokopie kwalifikacji należy dołączyć do oferty.

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie Wykonawców.

5.

Wytyczne dla Wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Wykonawca na potrzeby złożenia oferty oraz oceny ofert zgodnie z określonym kryterium wyceni każdą pozycję
w cenie jednostkowej. Wycena obejmuje jedną sztukę każdej wyspecyfikowanej usługi.

6.

Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym
zapytaniu ofertowym.

7.

Proces i kryteria wyboru Wykonawcy

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na kompletność oferty zamówienia. W tym
zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.
Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100 %
CENA - kryterium cena oferty – 100 % obliczona według wzoru:
Cn / Cb x 100% = ilość punktów

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe zostaną przeliczone według
powyższego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium =
100 %. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o
niżej ustalone kryteria określone w niżej przedstawionych informacjach.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane: Cena jednostkowa netto x szkolenie wstępne pracownika x
należny VAT; Cena jednostkowa netto x szkolenie okresowe pracownika x należny VAT; Cena jednostkowa
netto x prowadzenie sprawy wypadku przy pracy i choroby zawodowej x należny VAT; Cena jednostkowa netto
x przeprowadzenie kontroli budynku po przerwie wakacyjnej x należny VAT; Cena jednostkowa netto x stały
nadzór nad sprawami z zakresu bhp i ppoż (wg potrzeb) x należny VAT.
Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

UWAGA!

Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmowało usługi rozliczane jednostkowo, zgodnie z bieżącymi
potrzebami wg poniższego wzoru:
faktycznie zlecona usługa x cena jednostkowa = wynagrodzenie Wykonawcy
Wykonawca będzie wystawiał faktury po wykonaniu konkretnej usługi.

8.

Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Ofertę należy złożyć do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny 11.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie
nie będą rozpatrywane. Oferta może być złożona osobiście w sekretariacie Zamawiającego, przesłana listem na
adres: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego 61-127 Poznań
ul. Bydgoska 4 lub e-mailem ksiegowosc@posm2.poznan.pl wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie
jej w każdej z tych form będzie liczone, jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty.

9.

Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na
składanie ofert.
Oferta wybranego Wykonawcy, która była przesłana w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy
w oryginale.

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela:
Magdalena Kurasz-Kopiec, email: ksiegowosc@posm2.poznan.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

Jacek Fokt
Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego

