
                                                                               Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora 
                                               nr 1/2015/F Samorządowej Administracji 

                         Placówek Oświatowych z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zamawiający – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia 
publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn. 
Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  na rzecz: 

- Samorządowej Administracji  Placówek Oświatowych w Czerwonaku (9 dorosłych); 
- Gminnego Przedszkola nr 1 "Bajkowe Ludki" w Koziegłowach (ok. 167 dzieci + 31 dorosłych); 
- Gminnego Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach (ok. 157 dzieci + 30 dorosłych); 
- Gminnego Przedszkola w Owińskach (ok. 95 dzieci + 24 dorosłych); 
- Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku (ok. 93 dzieci + 18 dorosłych); 
- Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Koziegłowach (ok. 1038 dzieci + 126 
dorosłych) 
- Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie (ok. 454 dzieci + 54 dorosłych); 
- Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Owińskach (ok. 260 dzieci + 40 dorosłych); 
- Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku (ok. 589 dzieci + 80 dorosłych); 
- Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu (ok. 239 dzieci + 47 dorosłych). 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
W ramach wykonywania usług w zakresie bhp Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
1.1 przeprowadzania szkoleń ogólnych (instruktaż dla nowo przyjętych pracowników) i okresowych dla 
pozostałych pracowników; 
1.2 przeprowadzania postępowania powypadkowego wraz z dokumentacją  powypadkową dla pracowników i 
uczniów (kontrola rejestru wypadków i przygotowanie zgłoszenia do organu prowadzącego); 
1.3 sprawdzania raz w miesiącu z wyznaczoną osobą stanu bhp i udzielania wskazówek mających na celu 
wyeliminowanie wszelkich zagrożeń związanych z zauważonymi nieprawidłowościami w placówkach, o których 
będzie informował dyrektora placówki; 
1.4 udziału w komisjach opracowujących strategię bezpieczeństwa w placówce (przedstawiania propozycji 
regulaminów) oraz instrukcje obsługi maszyn, urządzeń znajdujących się na wyposażeniu szkoły/przedszkola;  
1.5 informowania na bieżąco dyrektora placówki o wchodzących w życie aktach prawnych dotyczących bhp i ppoż. 
wraz z propozycjami niezbędnych zmian w stosowanych procedurach, dokumentacji itp. (uaktualnianie kart 
charakterystyki produktów niebezpiecznych);  
1.6 udziału w pracach komisji dokonującej corocznych przeglądów budynków, dokonywania corocznych 
przeglądów placów zabaw (zgodnie z normą 1176 -1); 
1.7 w ramach przeglądu kontrolowania przestrzegania okresów przeglądów: instalacji elektrycznej, instalacji 
odgromowej, szczelności sieci gazowej, kominiarskich, gaśnic, wewnętrznej oraz zewnętrznej sieci hydrantowej, 
instalacji przeciwpożarowej, aktualności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, przeglądów budowlanych 
budynków w tym aktualności wpisów do Książki Obiektu Budowlanego; 
1.8 przygotowania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach; 
1.9 opiniowania norm i tabel przydziału oraz zasad użytkowania odzieży i obuwia roboczego, jak również środków 
ochrony indywidualnej;  
1.10 udzielania porad i konsultacji telefonicznych; 
1.11 pomagania dyrektorom i innym wyznaczonym osobom w przygotowaniu i przeprowadzeniu obowiązkowych 
alarmów próbnych. 
 
2. Termin składania ofert – do dnia 20 listopada 2017 r., do godz. 14:00 
 
3. Termin realizacji zamówienia: 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. 
 
4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
    Cena – 100% 



 
5. Forma składania ofert – w zamkniętej kopercie: 
5.1 osobiście pod adresem: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, ul. Leśna 8, 62-004   Czerwonak, 
5.2 przesyłką pocztową pod adresem jak wyżej z dopiskiem: Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 
6. Ogłoszenie wyników postępowania 
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na  
adres e-mail wskazany w ofercie. 
7. Osoba do kontaktu 
Grażyna Winkel – tel. 61 8 120-121, e-mail: ksiegowosc@sapo.iq.pl 
 

 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie  przekraczającej 
równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek 
Oświatowych w Czerwonaku nr 1/2015/F  z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
Z wybranym Wykonawcą Dyrektorzy SAPO, szkół i przedszkoli podpiszą umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   DANE WYKONAWCY 
 

1. Nazwa: 

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

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

2. Adres:  

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

3. Telefon: 

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

4. Fax:  

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

5. E-mail: 

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

 
 

 

OFERTA 

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  na rzecz Samorządowej Administracji  
Placówek Oświatowych w Czerwonaku oraz szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czerwonak 

od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Kwota netto 
(miesięcznie) 

Kwota brutto 
(miesięcznie) 

Samorządowa Administracja  Placówek Oświatowych w Czerwonaku 
(9 dorosłych) 

  

Gminne Przedszkole nr 1 "Bajkowe Ludki" w Koziegłowach (ok. 167 
dzieci + 31 dorosłych) 

  

Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach (ok. 
157 dzieci + 30 dorosłych) 

  

Gminne Przedszkole w Owińskach (ok. 95 dzieci + 24 dorosłych) 
 

  

Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku 
(ok. 93 dzieci + 18 dorosłych) 

  

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w 
Koziegłowach (ok. 1038 dzieci + 126 dorosłych) 

  

Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie (ok. 454 
dzieci + 54 dorosłych) 

  

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach (ok. 260 
dzieci + 40 dorosłych) 

  

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku (ok. 589 
dzieci + 80 dorosłych) 

  

Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-
Osiedlu (ok. 239 dzieci + 47 dorosłych) 

  

 

 

……………………………………………………………..                                                      ……………………………………………………………. 
                       miejscowość, data                                                                                                                      pieczęć i podpis Wykonawcy 

 



OŚWIADCZENIE O WYMAGANYM POTENCJALE I DOŚWIADCZENIU WYKONAWCY 

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

reprezentując ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

1. Oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonania działalności  

lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia (jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień). 

2. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.  

3. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada wiedzę i doświadczenie wykazujące należyte wykonanie 

co najmniej 2 usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 

lub ich jednostek organizacyjnych przez okres co najmniej 12 miesięcy każda. 

 

 
 

 

 

 
……………………………………………………………..                                                      ……………………………………………………………. 
                       miejscowość, data                                                                                                                      pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


