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Poznań, 14 czerwca 2019r. 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 Poznaniu w 

związku z realizacją stażu zawodowego u pracodawcy. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Beneficjent Miasto Poznań/Realizator Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu 
ul. Rybaki 17,  61-883 Poznań 
 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca przeprowadzenie szkolenia zamkniętego 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 

Poznaniu w związku z realizacją stażu zawodowego u pracodawcy. 

 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 
 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotowe szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Dz.U nr 180 poz.1060. z póź. zm. 
 

  Istotne warunki realizacji. 

Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Realizatora – Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu. 

Realizator zapewnia salę, w której przeprowadzone zostanie szkolenie. Sala wyposażona jest w 

odpowiedni sprzęt audiowizualny. 

Wykonawca zapewni komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika/uczestniczki  

z zakresem tematycznym przedmiotowego szkolenia oraz przekaże Realizatorowi jeden egzemplarz 

materiałów szkoleniowych dla celów archiwizacyjnych. 

Każdy z uczestników/uczestniczek szkolenia musi otrzymać certyfikat. Realizator otrzyma kopie 

certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

Wykonawca przeprowadzi rozmowy z przedstawicielem Realizatora w celu doprecyzowania 

proponowanego programu do potrzeb uczestników/uczestniczek szkolenia. 

Wszystkie materiały szkoleniowe, certyfikaty, lista obecności powinny być opatrzone  w logo Unii 

Europejskiej, logo Rzeczpospolitej Polskiej, logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego, logo 

Funduszy Europejskich oraz informację na temat projektu, w ramach którego organizowane jest 

szkolenie - według wytycznych i wzorów uzgodnionych z Realizatorem. 

Miejsce dostawy - Poznań ul. Szarych Szeregów 27. 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
Warunek: wiedzy i doświadczenia: 
 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie 10,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej 5 usług  szkoleniowych 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 3 różnych podmiotów. 
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych 
usług szkoleniowych wraz z załączeniem dowodów tj. referencji. Jedna referencja musi potwierdzać jedną 
usługę szkoleniową. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego.   
 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
według zasady: 1% = 1 punkt..  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.  
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

LP Nazwa kryterium Waga kryterium (%) Liczba punktów (max). 

1. Cena – P1 60 % 60 

2. Doświadczenie Wykonawcy P2  40 % 
      40 

 
1. Punkty za kryterium „Cena” - P1 zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

𝑃1 =
𝐶𝑛
𝐶𝑏

× 60 

Gdzie:    
 P1 – punkty za kryterium cenowe 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 
 Cb – cena brutto badanej oferty 

 
2. Punkty za kryterium „Doświadczenie i wiedza Wykonawcy” – P2 

  Liczba punktów – max. 40. 

Punkty  zostaną przyznane według następujących zasad:  

Liczba zrealizowanych szkoleń w zakresie BHP   MAX 40 pkt 

od 10 do 15     10 pkt 

od 16 do 25 30 pkt 

od 26 i powyżej 40 pkt 
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Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

Łączna liczba punktów = P1 + P2  

 
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później 

jednak niż do dnia 22 czerwca 2019 roku. 

 

VII. KONTAKT I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY: 

 
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, 61-

883 Poznań, ul. Rybaki 17, lub w formie elektronicznej na adres:  r.hardzinski@zsb1.poznan.pl w 

terminie do dnia 19 czerwca  2019 r. 

Do kontaktów upoważniony jest Rafał Hardziński, tel. 531 755 397. 

 

 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
Wykaz wykonanych usług szkoleniowych  – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego, 
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VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

W związku ze składanymi ofertami informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 z siedzibą 

w 61-833 Poznań ul. Rybaki 17. 

1. Dane osobowe oferentów są przetwarzane w celach wyboru najkorzystniejszej oferty, 

zawarcia i rozliczenia umowy oraz archiwizacji.  

2. Dane osobowe oferentów przetwarzamy w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, 

której oferent jest stroną oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na 

Administratorze, w tym rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej umowy. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kontakt : iod@zsb1.poznan.pl. 

4. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczone od roku następnego, 

w którym złożono ofertę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań 

niezbędnych przed jej zawarciem. 

6. Oferentom przysługuje: 

- prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane w związku 

wykonaniem umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

- prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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