Polska Agencja Nadzoru Audytowego
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
Znak sprawy: HR.2410.1.2020 r.

Warszawa, 12.02.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu, niepodlegającym przepisom ustawy
Prawo zamówień publicznych (zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro),
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Świadczenie usług w zakresie BHP i PPOŻ (CPV: 71317200-5, 71317100-4)
I.

Opis przedmiotu zamówienia

1.Świadczenie przez Wykonawcę – w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia 31.12.2020,
na rzecz Zamawiającego usług z zakresu BHP. i PPOŻ. polegających na:
- organizacji i przeprowadzeniu szkoleń BHP: wstępnych i okresowych,
- stałej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
- doradztwie w zakresie BHP,
- ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy w drodze do i z pracy,
- sporządzaniu dokumentacji powypadkowej,
- ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
- opracowywaniu niezbędnych instrukcji BHP,
- opracowywaniu instrukcji stanowiskowych,
- sporządzaniu dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów BHP,
- sporządzaniu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
2. Przedmiot zamówienia obejmował będzie:
pracowników Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (pracownicy administracyjno –
biurowi) w liczbie 29 osób na dzień 01.02.2020 r., docelowo do końca 2020 roku
maksymalnie 100 osób.
II.

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
1. Prowadzą działalność gospodarczą albo działalność wykonywaną osobiście w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia
2. Dysponują osobami, które przeszły szkolenia i posiadają wymagane uprawnienia do
prowadzenia szkoleń oraz innych czynności objętych przedmiotem zamówienia w
zakresie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy przedmedycznej

III.

Przygotowanie oferty

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres pana@pana.gov.pl, na formularzu
ofertowym, podając nazwę przedmiotu zamówienia: „Zapytanie ofertowe na świadczenie
usług BHP i PPOŻ. Znak sprawy: HR.2410.1.2020 r.”
do dnia 19.02.2020 r. do godziny 10.30.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
IV.

Kontakt z wykonawcą

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego „Zapytania ofertowego” należy kierować na adres
e-mail pana@pana.gov.pl z wpisanym tematem maila „Pytanie dotyczące postępowania
na świadczenie usług BHP i |PPOŻ.
V.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy spełniającemu warunki udziału
w postępowaniu, który złoży ofertę zgodną z wymaganiami i zaoferuje najniższą
cenę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru
najkorzystniejszej oferty, bez konieczności podawania uzasadnienia.
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