
                   Opatów, dnia 26.10. 2018r.   

  

           

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

  

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie zaprasza do złożenia oferty na „PRZEPROWADZENIE 

SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP i PPOŻ DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie”.  

  

I. Zamawiający:  

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 56, 27-500 Opatów 

tel./fax: 15 8682319;  e-mail: zszopat@poczta.onet.pl 

NIP: 8631038105 

REGON: 292444058 

Godz. urzędowania: 7.00 – 15.00  

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ dla pracowników na 

stanowiskach:  

- robotniczych – dla 3 osób  

- administracyjno-biurowych - dla 1 osoby  

- nauczyciel – dla 24 osób 

- kierowniczych – dla 3 osób 

2. Szkolenie okresowe BHP i PPOŻ powinno zostać przeprowadzone w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w 

Opatowie.  

II. Termin wykonania zamówienia  

Przewiduje się realizację zamówienia w terminie do uzgodnienia jednak nie później niż do  30 listopada 

2018 r., przy czym zakłada dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w dwóch terminach.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności 

szkoleniowej, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. dysponują pracownikami posiadającymi wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w 

przeprowadzaniu szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz są w stanie 

zapewnić w trakcie szkolenia pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programu 

szkolenia,  

d) znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie w/w usługi.   

 



  W celu potwierdzenia powyższych warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć stosowne 

oświadczenie (zał. nr 2).  

Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, stanowić będzie podstawę dopuszczenia złożonej 

oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych oferowanego przedmiotu zamówienia, 

a w przypadku pozytywnego wyniku tego badania do oceny.  

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który 

zaoferuje najniższą cenę (brutto). Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (zał. nr 1) i nie 

może jej zmienić po złożeniu oferty.  

 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Jolanta 

Kwiatkowska – tel. 15 8682319.  

Ofertę należy przesłać pocztą na adres zamawiającego lub złożyć osobiście do dnia 10.11.2018r. 

do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Opatowie, przy ul. Słowackiego 56, pok. nr 19 

(sekretariat).  

Kopertę zawierającą ofertę należy podpisać: OFERTA SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP I PPOŻ. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2018r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w 

Opatowie, przy ul. Słowackiego 56, pok. nr 19 (sekretariat). 

  

Integralna część zaproszenia do złożenia oferty stanowią załączniki:  

  

Załącznik Nr 1  - Oferta  

Załącznik Nr 2  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu  

Załącznik Nr 3 – kserokopie uprawnień  do przeprowadzenia szkoleń z zakresu  bhp i p.poż. 


