
Ryki , dnia 9 grudnia 2019 r. 

Nr OR. 272.3.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonywanie zadań służby BHP w Starostwie Powiatowym w Rykach w roku 2020 

 

Zamówienie o wartości poniżej 30000 EUR realizowane z wyłączeniem przepisów ustawy       

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust. 8 Pzp). - Dz. U. z 

2018r. poz.1986) 

Starostwo Powiatowe w Rykach zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie                              

pn. „Wykonywanie zadań służby BHP w Starostwie Powiatowym w Rykach w roku 2020" 

wynikających w szczególności  z niżej wymienionych przepisów: 

• ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), 

• rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia        

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U.2004.180.1860 ze zm), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy, (Dz.U. 1997.109.704 ze zm), 

• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe,(Dz.U.1998.148.973), 

• rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru 

protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, (Dz.U.2004.227.2298), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności                   

i przyczyn wypadków przy pracy, (Dz.U.2009.105.870), 

• pozostałych aktów wykonawczych z zakresu bhp. 

Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 2 - „Opis przedmiotu zamówienia". 



Wymagania kwalifikacyjne: 

Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia BHP wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997. 109. 704) 

niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP /kopia kwalifikacji do załączenia/. 

Wadium 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium musi być 

wniesione w pieniądzu na cały okres związania ofertą. 

Wadium wynosi: 500 zł słownie złotych: pięćset złotych 00/100.  

Wadium należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

 

Bank Spółdzielczy w Rykach 

32 8724 0005 2001 0005 6515 0002 

 

Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Wykonywanie zadań służby BHP          

w Starostwie Powiatowym w Rykach w roku 2020”. 

Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę kopię polecenia przelewu. 

Wadium należy wnieść na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium za 

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 

rachunek Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert.  

Zwrot wadium. 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

4) Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 

 

Zatrzymanie wadium 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych    

w ofercie; 

2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 



Opis sposobu obliczania ceny 

Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku 

VAT. Obowiązkiem składającego ofertę jest rzetelne dokonanie obliczeń ceny z uwzględnieniem 

ogólnie obowiązujących zasad oraz zastosowanych rabatów. 

Cena nie będzie podlegała waloryzacji do końca okresu realizacji przedmiotu zamówienia               

z jakichkolwiek względów, w tym w szczególności, z tytułu: wahania kursów walutowych, 

wysokość inflacji, zmiany stawek podatków itp. 

Stawkę podatku VAT określa Wykonawca. 

Złożenie formularza cenowego jest równoważne z akceptacją warunków zawartych w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe (referencje); min. dwie usługi, przedmiotem których było 

kompleksowe wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat zadań służby BHP. 

Kryterium wyboru Wykonawcy stanowi kryterium cenowe usług z zakresu bhp 

wymaganych przez Zamawiającego w formularzu cenowym - całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy za świadczenie przedmiotu umowy 

Kryterium wyboru oferty jest cena - 100% 

C min 

Pi =  ------------------  ---------------  x 100 

C i 

gdzie : 

i    - numer ocenianej oferty, 

Pi - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min - najniższa cena brutto oferty spośród 

ważnych ofert C i - cena brutto ocenianej oferty.  

Istotne postanowienia umowy 

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 3                              

do niniejszego zapytania ofertowego, 

2. Zamawiający dopuszcza dokonania zmiany w postanowieniach zawartej umowy                           

w następującym zakresie zmiany osób reprezentujących oraz zmiany danych adresowych, 

nazwy firmy, zmiany numeru NIP, zmiany numeru REGON, zmiany numeru KRS                        

w czasie trwania okresu objętego niniejszą umową. 



Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy            

i opatrzona pieczęcią. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Kamila Jakubaszek - (081) 8657462 

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach: Ryki, ul.Leona 

Wyczółkowskiego 10a, pok. 103 w kopercie z napisem „Oferta na wykonywanie zadań służby 

BHP" lub e-mailem na adres: starostwo@ryki.powiat.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2019 roku do godz. 10°°. 

Zamawiający nie przewiduje czynności otwarcia ofert. 

Wszystkie oferty złożone po terminie nie będą uczestniczyły w wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

upływem terminu składania ofert. 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców na stronie 

internetowej i stronie BIP. 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się 

od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Wzór umowy 

4. Klauzula Informacyjna 
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