
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr OKE/Reg/06/2019 

 
 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych z późniejszymi zmianami. 

 

1. Zamawiający: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 
ul. Na Stoku 49 
80-874 Gdańsk 
NIP 583-26-08-90 
Tel. 58 320 55 90 
Fax 58 320 55 91 

 
2. Przedmiot zamówienia / nazwa: 

Świadczenie usług kompleksowego nadzoru  BHP oraz prowadzenie szkoleń w zakresu BHP  dla  Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku   

 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niŜszej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego – zarządzeniem Kierownika Zamawiającego.  

Niniejsze zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (www.oke.gda.pl), stanowiąc jednocześnie 

zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest  świadczenie usług kompleksowego nadzoru  w zakresie BHP oraz prowadzenie szkoleń 

wstępnych i okresowych z zakresu BHP  dla  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.  

 

1) Zakres świadczenia usług w zakresie BHP wynika z § 2 ust. 1 oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2 września 1997r. w sprawie słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.) 

i będzie polegał w szczególności na: 

• doradztwie w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP; 

• pełnej obsłudze postepowań powypadkowych; 

• ocenie i dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (w tym przygotowanie aktualizacji opisu 

ryzyka); 

• okresowych przeglądach stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów); 

• ocenie ergonomii; 

• audytach z zakresu BHP; 

• przygotowaniu odpowiedzi na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewnienie kompleksowej 

obsługi tych wystąpień; 



• zakładaniu obowiązkowych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób 

zawodowych); 

• bieŜącym informowaniu i pełnym doradztwie w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm. 

2) Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP (wstępnych i okresowych) wraz z ich dokumentowaniem na warunkach 

przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.): 

• prowadzenie instruktaŜu ogólnego i stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp dla 

nowo zatrudnionych pracowników; 

• prowadzenie szkolenia okresowego dla pracodawców i kierowników wydziałów; 

• prowadzenie szkolenia okresowego dla osób na stanowiskach administracyjno – biurowych.  

 
 

4.  Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 
 

1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zatrudnia ok. 58 pracowników, w tym: 

− 2 osoby pełniące funkcje pracodawcy, 

− 5 osób pełniących funkcje kierownicze, 

− 1 kierowca 

− ok. 50 osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych, 

2) Zamawiający jest jednostką budŜetową i realizuje zadania statutowe. Zamawiający nie posiada własnej 

siedziby tylko realizuje zadania w wynajmowanych pomieszczeniach w Gdańsku w budynku przy ul. Na 

Stoku 49.  

3) Zamawiający wymaga, aby dla zapewnienia pełnej realizacji zadań określonych w p. 3.1) obecność 

specjalisty bhp w siedzibie Zamawiającego nie powinna być rzadsza niŜ dwa razy na miesiąc po cztery 

godziny, poza sytuacjami, gdy jego obecność będzie wymagana z uwagi na potrzeby Zamawiającego – 

w takim przypadku, Zamawiający wezwie Wykonawcę, a specjalista bhp stawi się w biurze Zamawiającego 

niezwłocznie. 

4) Za niewłaściwe wykonanie zamówienia przewiduje się kary umowne na zasadach określonych w projekcie 

umowy. 

 
 
4. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy  do  dnia 31.12.2020 roku.  
 

 

5. Wymagania formalne wobec wykonawców 

I Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazał, Ŝe: 

1)  posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał 

naleŜycie, co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowym nadzorze BHP wykonane na podstawie odrębnej 

umowy kaŜda. 

 



2)  dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada kwalifikacje i uprawnienia BHP 

określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.1997.109.704 z późn. zm.) lub zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę posiadającą ww. 

kwalifikacje i uprawnienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem składania ofert (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przeprowadził co 

najmniej 10 szkoleń z zakresu BHP na podstawie odrębnych umów kaŜde. 

3)  zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego przy czym obecność 

specjalisty bhp w siedzibie Zamawiającego nie powinna być rzadsza niŜ dwa razy w miesiącu po cztery godziny. 

CięŜar wykazania spełnienia ww. wymogów leŜy po stronie wykonawców.  

II Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

III Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w składanych ofertach. 

 

6. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty  

 

Oferta powinna zawierać poniŜsze informacje: cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony Formularz ofertowy i 

formularz cenowy - załącznik nr 1i 2) oraz następujące dokumenty: 

1) Informację z wydrukiem z  Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),  

2) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem ludzkim umoŜliwiającym świadczenie usług wraz z wykazem osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3). 

3) Wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach przed upływem składania ofert (a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie)  co najmniej trzech usług polegających na kompleksowym nadzorze BHP 

wykonanych na podstawie odrębnej umowy kaŜda z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi te zostały wykonane 

naleŜycie - usługi powinny być świadczone nie krócej niŜ 6 miesięcy (załącznik nr 4). 

4) JeŜeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą to wówczas niezbędne jest 

załączenie informacji z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

5) Parafowany wzór umowy jako jej akceptacja – załącznik nr 5 

 

7. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy 

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania 

wiedzy i doświadczenia - potencjału ludzkiego umoŜliwiającego realizację 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 wyŜej opisane warunki formalne będzie cena i doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług nadzoru 

BHP i prowadzenia szkoleń BHP.  

 

Kryteria oceny ofert: 

1) 90% cena brutto, obliczona w ten sposób, Ŝe maksymalną punktację 90 punków otrzymuje Wykonawca, który 

zaoferował najniŜszą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru: 



NCx90/C 

Gdzie: 
NC – najniŜsza cena 
C – cena oferty punktowanej 
Wynik podany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku. 
 

2) Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług nadzoru BHP i prowadzenia szkoleń BHP – maksymalnie 10%. 

Punkty za spełnienie tego kryterium zostaną przyznane w skali od 0 do 10, na podstawie dokumentu o którym 

mowa w pkt. 5.I według następującej skali: 

2 usługi i 10 szkoleń – 0 pkt. 
2 usługi i więcej niŜ 10 szkoleń – 2 pkt. 
3 usługi i więcej niŜ 10 szkoleń – 4 pkt. 
4 usługi i więcej niŜ 10 szkoleń – 6 pkt. 
5 usług i więcej niŜ 10 szkoleń – 10 pkt. 

 

Oferta, która otrzyma najwyŜszą liczbę punków zostanie uznana za najkorzystniejszą, Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. 

 

8. Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie 

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

ofertowym. Wzór umowy  - załącznik nr 5. 

Istnieje moŜliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości 

zamówienia podstawowego, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

 

9. Termin i miejsce złoŜenia oferty na realizację ww. zamówienia 

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać osobę do 

kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

Oferty prosimy przesyłać do 21 marca 2019 r. godz. 11:00 na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku   

80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49 

Oferta moŜe być przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z  skanowanymi załącznikami i otrzymanie jej w kaŜdej 

z tych form będzie liczone jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złoŜenia oferty.  

Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji przed podpisaniem umowy pisemną wersję 

oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej. 

 

10. 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 faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do 

umowy w oryginale. 

 

11. ZastrzeŜenia 

1) Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a takŜe do rezygnacji z prowadzenia 

postepowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny. 



2) Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli: 

- nie została złoŜona Ŝadna  oferta, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza maksymalna kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

- Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 

a których zaistnienie powoduje niemoŜność zawarcia prawidłowej umowy, 

- wszystkie oferty zostały odrzucone. 

 

12. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert: 

 

Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku   80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49 

Faks 58 320-55-91   email: komisja@oke.gda.pl  lub zkuras@oke.gda.pl  

 
Załączniki: 
załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

załącznik nr 3 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówień  

załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług 

załącznik nr 5 -  Wzór umowy 

 
 

Dnia,  08.03.2019 r. 
 
 
 
Irena Kulesz 
Wicedyrektor  
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 


