
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące ceny na usługi świadczone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego  dla potrzeb Przedszkola Gminnego w
Chobieni w 2017 r. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych          (Dz .U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.)ustawy nie stosuje się

I. WPROWADZENIE

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chobieni  zaprasza do złożenia oferty na na 
świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb Przedszkola Gminnego w 
Chobieni

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rudna                                                                                                                 
ul. Pl. Zwycięstwa 15                                                                                                     
59-305 Rudna  

  NIP : 692-22-57-466                                                                                                     
REGON:390647558

Zamawiający : 

Przedszkole Gminne w Chobieni                                                                                    
ul. Nadrzeczna 11A                                                                                                        
59-305 Rudna                                                                                                                 
Tel. 768449836   Fax     768449836                                                                                

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu obowiązków 
Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

a) szkolenie z zakresu bhp pracowników  i prowadzenie związanej z tym 
dokumentacji, 

b) ocena ryzyka zawodowego,

c) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i chorobami 
zawodowymi,

d) prowadzenie dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym,



e) dbałość o odpowiednie oznakowanie obiektów Zleceniodawcy,

f) szkolenie personelu

g) stały nadzór nad sprawami z zakresu bhp,

2. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

I - XII 2017 R. 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje 
najniższą cenę a jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu. 

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na 
rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
przez Wykonawcę.                             

 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w 
przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym 
przez Zamawiającego.               

5. Przedszkole Gminne w Chobieni zaznacza, iż Wykonawca może ulec 
zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym 
zapytaniu.

                                                            
VI. FORMA SKŁADANIA OFERT
                                                                                                

Ofertę należy dostarczyć do Przedszkola Gminnego w Chobieni : - e mail na 
adres : przedszkole.chobienia11@wp.pl   osobiście lub pocztą na adres: Chobienia 
ul.Nadrzeczna11A, 59-305 Rudna, z dopiskiem "Usługi świadczone w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla 
potrzeb Przedszkola Gminnego w Chobieni  w 2017 r."  w terminie
do 28.12.2016 r. 

 Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 29.12.2016 r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany 
telefonicznie.                                                                                                                 
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu 
zamówienia.



VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY                                                                          

Kryterium oceny ofert : 100% cena brutto.

 VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY                                                

W ofercie należy podać cenę. Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane
kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta.                                                 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami : Wanda Izak tel. 76 8449836

                    p.o.Dyrektora  
                                                                               Przedszkola Gminnego w Chobieni 
                                                                                             mgr Justyna Wawrzyniak  
                                                                                                                          



Załącznik nr 1do Zapytania ofertowego

                                          

                                           FORMULARZ- OFERTA 

                             do Zapytania ofertowego

świadczenie usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w 2017 roku 
w Przedszkolu Gminnym w Chobieni ul. Nadrzeczna 11A 59-505 Rudna.

Tryb postepowania :

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem
zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane których 
wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Nazwa i adres Oferenta

..................................................................................................................

adres .............................................................................................................

NIP............................................ 

REGON.......................................................................

tel./fax ......................................... 

e-mail. .......................................................

WYSZCZEGÓLNIENIE 
….....................................................................................................................

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

WARTOŚĆ   brutto w zł.........................................................

słownie.......................................................................................................................



Termin wykonania zlecenia do 31.12.2017r

Miejsce i data............................................         
…..............................................................                

.


