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Ełk, 07.01.2015r.

ZAPYTANIE CENOWE nr PNT/ZP/1/2015
(rozeznanie cenowe)

(dotyczy obsługi w zakresie BHP pracowników PNT w Ełku)

I. Zamawiający
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
NIP 848 186 07 13, REGON: 281466812
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa w zakresie BHP pracowników Parku Naukowo –
Technologicznego w Ełku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem oferty jest obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
administracyjno – biurowych oraz pracowników fizycznych, uwzględniając regulacje prawne dotyczące
pracowników jednostki budżetowej w zakresie BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 204r.
Do obowiązków Oferenta należy w szczególności:
1. sporządzanie i przeprowadzanie analizy stanu BHP w siedzibie Zleceniodawcy oraz dokonanie oceny
i udokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach,
2. pisemne informowanie Dyrektora Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku o stwierdzonych
zagrożeniach w dziedzinie BHP oraz wnioskowanie o ich usunięcie,
3. przeprowadzenie bieżących kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,
4. zgłaszania Dyrektorowi Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku wniosków dotyczących wymogów
BHP i Przeciwpożarowych (P-POŻ), do opracowanych planów modernizacji i rozwoju Parku Naukowo –
Technologicznego w Ełku odnoszących się do BHP i P-POŻ,
5. uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów i instrukcji odnoszących się
do BHP,
6. uczestniczenie w przekazywaniu do użytkowania nowo zakupionych, wybudowanych lub
przebudowanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych obiektów mających wpływ na
bezpieczeństwo pracowników,
7. uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów i instrukcji odnoszących się do
BHP oraz ich opiniowania,
8. uczestniczenie w ustalaniu zawodowych obowiązków kierowników komórek organizacyjnych oraz innych
osób kierujących zespołami pracowników,
9. prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy,
10. prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentacji z zakresu wypadków przy pracy, a także
stwierdzonych chorób zawodowych,
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11. prowadzenie szkoleń pracowników wymaganych art. 237³k.p., art. 2374 k. p. w zw. z art. 2375 k.p.
i przepisami wykonawczymi, w tym szkoleń wstępnych i okresowych wraz z prowadzeniem rejestru w tym
zakresie,
12. prowadzenie instruktażu ogólnego z BHP oraz informowanie o istniejących zagrożeniach zdrowia i życia
w pracy,
13. współpraca ze służbą dozoru technicznego w zakresie przeprowadzenia szkoleń BHP nowo
zatrudnionych pracowników,
14. współpraca – na polecenie Dyrektora Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – z uprawnionymi
jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy w przedsiębiorstwie,
15. wykonywanie innych czynności – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
3. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.01.2015r. do 31.12.2015r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę w postaci pliku word.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, łącznie z danymi adresowymi (telefon, e-mail),
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta powinna zawierać:
- czas i termin wykonania kompletnej usługi,
- cenę netto i brutto za wykonanie całkowitej usługi.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: info@technopark.elk.pl
- poczty,
- kuriera,
- dostarczona osobiście na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
Do dnia 12.01.2015r. do godziny 12:00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.01.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony o godz. 15:00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania oferty.
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VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w wyznaczonym terminie.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
e-maila.
VIII. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Łuczyńska pod numerem telefonu 087 732 63 04,
i e-mailem: a.luczynska@technopark.elk.pl
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