
Polska Agencja Nadzoru Audytowego
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
 

  Warszawa, 16 grudnia 2020 r.

Zaproszenie do składania ofert 

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza Wykonawców 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 31.12.2022, 
na rzecz Zamawiającego usług z zakresu BHP. i PPOŻ. polegających w szczególności na:

- organizacji i przeprowadzeniu dla pracowników Zamawiającego szkoleń BHP: wstępnych i 
okresowych,
- stałej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
- bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z 
wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- sporządzaniu i przedstawianiu pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i 
organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników 
oraz poprawę warunków pracy,
- przedstawianiu pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 
stanowiskach pracy,
- doradztwie w zakresie BHP,
- udzielanie bieżącego wsparcia w toku przeprowadzanych w PANA kontroli przez 
uprawnione organy, w tym przez Państwową Inspekcję Pracy,
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy lub w drodze do i z pracy,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
- ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

 - opracowywanie niezbędnych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji BHP,
- opracowywanie i przeprowadzanie instrukcji stanowiskowych, 
- sporządzanie dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów BHP,
- sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują 
czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru 
najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 



2. Przedmiot zamówienia obejmował będzie:
pracowników Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (pracownicy administracyjno – biurowi) 
w liczbie 67 osób na dzień 01.12.2020 r., docelowo do końca 2022 roku maksymalnie 150 osób.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia na zasadach 
określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

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 i PPOŻ.

III. Przygotowanie oferty

1. Oferty należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
zakupy@pana.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2020 r. do godz. 
10.30., wpisując w temacie wiadomości „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług BHP 
i PPOŻ”.

2. Ofertę należy przesłać w formie zaszyfrowanego pliku/plików. Następnie w tym 
samym dniu tj. 22.12.2020 r. nie wcześniej niż o godz. 11.00 i nie później niż po 
godz. 13.00 należy dosłać na ten sam adres e-mail hasło do odczytania przesłanego 
pliku/plików.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie będą też rozpatrywane oferty, 
jeżeli plik/pliki zostaną przesłane w formie nie zaszyfrowanej albo Wykonawca prześle 
hasło/hasła przed upływem terminu składania ofert lub po terminie przesyłania haseł 
tj. po godz. 13 w dniu 22.12.2020 r.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 
ofertę.

5. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze formularza 
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia. Oferta musi być podpisana 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań finansowych (w wysokości co najmniej równej proponowanej cenie 
oferty). Wykonawca powinien załączyć do oferty dokument wykazujący ww. 
upoważnienie.

IV. Kontakt z wykonawcą

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

mailto:zakupy@pana.gov.pl
mailto:zakupy@pana.gov.pl


V. Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, 
który złoży ofertę zgodną z wymaganiami i zaoferuje najniższą cenę.

VI.  Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, że:

a) Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 
zamówienia; 

b) Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o przyjęciu oferty; 
c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród ofert złożonych 
w postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego; 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub anulowania 
postępowania na dowolnym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu 
roszczenia o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem 
oferty.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy.
2. Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty.

Zatwierdzone przez:

Marcin Obroniecki
Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/
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