
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

na świadczenie usług w zakresie BHP w Szkole Podstawowej nr 7  
im. Jana Pawła II w Oleśnicy. 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z 

zakresu BHP .  
2) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie następujących czynności: 

a) Sporządzanie okresowych analiz stanu BHP, 
b) Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach wraz z propozycjami o sposobie ich 

usunięcia, 
c) Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP, 
d) Udział w dochodzeniach powypadkowych (kompleksowo), 
e) Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji 

Pracy w zakresie BHP, 
f) Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP, 
g) Opracowanie wewnętrznych regulaminów , instrukcji i zarządzeń BHP, 
h) Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują 

czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru 
najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

i) Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP, 
j) Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w zakresie pomieszczeń pracy i procesów 

technologicznych, 
k) Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego na istniejących stanowiskach pracy, 
l) Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
dnia 27 lipca 2004 roku – szkolenia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana 
Pawła II w Oleśnicy.  

 

3) Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w 

umowie usług osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 

wykonane przez podwykonawców. 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców i 

ich przedstawicieli lub osób zatrudnionych, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania 

samego Wykonawcy.  

6) Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawcę lub na 

zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawców do wykonania części Usług, nie zwalnia 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań, wynikających z Umowy.  

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z czternastodniowym terminem wypowiedzenia. 

 
 
Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia  2019 z możliwością przedłużenia. 
 
 



III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty: 

1) Ofertę cenową. 
2) Oświadczenie o posiadaniu stosownego wykształcenia i uprawnienia do czynności zawartych w 

pkt. I 
 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI 
 
 

1) Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany 
zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy. 

2) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie i drogą 
elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano 

 
 
 

 

 


