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Warszawa, dnia 27.12.2019 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA: 

świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w siedzibie Sinfonii Varsovii 

 

Zamawiający: 

Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa, 

Zatrudnienie na dzień ogłoszenia: 107 osób. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Usługa świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w 
oparciu o obowiązujące przepisy, w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

1.1. przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych dla osób rozpoczynających pracę  
u  Zamawiającego, bez względu na liczbę zatrudnianych osób; 

1.2. przeprowadzanie szkoleń okresowych pracowników Zamawiającego, bez względu na 
liczbę zatrudnianych osób, 

1.3. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  
1.4. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu 

wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz 
zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków oraz 
sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków zrównanych z wypadkami przy 
pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy;  

1.5. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a 
także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy; 

1.6. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 
1.7. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których 

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

1.8. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na 
których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni, 
pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne 
wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 

1.9. bieżące informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz  
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 

1.10. sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu co najmniej raz w roku, okresowych analiz 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć 
technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia  
i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 

1.11. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz 
przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
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1.12. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego 
części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji; 

1.13. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych 
obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz 
urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników; 

1.14. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności  
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo 
zatrudnionych pracowników; 

1.15. współpraca w reprezentowaniu Zamawiającego przed Państwową Inspekcją Pracy oraz 
przed Państwową Strażą Pożarną; 

1.16. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; 

1.17. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących problematykę 
bezpieczeństwa i higieny pracy;   

1.18. nadzorowanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przez pracowników  Sinfonii Varsoviii 
osoby przebywające na terenie obiektu przepisów przeciwpożarowych; 

1.19. kontrolowanie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych  
i technologicznych w budynku Sinfonii Varsovii; 

1.20. przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego budynku; 

1.21. zgłaszanie kierownictwu Sinfonii Varsovii wniosków dotyczących stanu i potrzeb ochrony 
przeciwpożarowej oraz występowanie z projektami rozwiązywania problemów  
w tym zakresie; 

1.22. współpraca z innym komórkami organizacyjnymi Sinfonii Varsovii w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 

 

Warunki ogólne 

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

2. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

3. W formularzu oferty należy podać łączną cenę za realizację całego zamówienia (12 miesięcy). 
Podana w formularzu cena będzie stanowić podstawę oceny. 

4. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją. Zamawiający nie zapewnia 
zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych 
z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków, 
ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji. 

5. Cena miesięczna przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową i będzie stanowiła 
1/12 ceny za realizację całego zamówienia. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionych w niej cen podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Termin wykonania zamówienia 

Okres świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 12 miesiące od daty wskazanej 
w umowie. 
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Uwaga!  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawierania umów na czas nieokreślony. Oczekuje stosownego 
zastrzeżenia zawartego w umowie w stosunku do ogólnych warunków świadczenia usług stosowanych 
przez Wykonawcę. 

 

Forma złożenia ofert: 

1. Oferty muszą być złożone na Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 
organizacji oferenta. 

5. Oferty należy złożyć bezpośrednio na piśmie w siedzibie Sinfonii Varsovii w godzinach: 9:00 – 
15:00 od poniedziałku do piątku lub drogą pocztową, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org, w taki sposób, aby oferta dotarła do 
Zamawiającego przed terminem składania ofert. 

 

Termin złożenia ofert 

1. Oferta powinna wpłynąć do siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia w terminie do dnia 10.01.2020 
do godziny 12:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. 

 

Miejsce składania ofert: 

Siedziba Sinfonii Varsovii; adres - ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa 

 

Kryterium oceny 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która: 

1) jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu, 

2) zawiera najniższą, zaoferowaną przez Wykonawcę, cenę łączną  

 

Inne postanowienia 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny. 

 

Osoba do kontaktu 

1. W razie pytań osobą upoważnioną do kontaktu / udzielania odpowiedzi jest p. Janusz Czyżewski 
tel. +48 602 601 111, mail janusz.czyzewski@sinfoniavarsovia.org 

 

Podpis Zamawiającego 

 

 

………………………………………………. 

 

  

mailto:sekretariat@sinfoniavarsovia.org
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Załącznik nr 1  

 

 

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

(pieczątka adresowa Oferenta) 

 

Sinfonia Varsovia 
ul. Grochowska 272 

03-849 WARSZAWA 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Oferenta ………..……………………………………………………………..………………………………………………….….… 

Adres Oferenta …….…….……………………………………………….………..………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………….REGON………………………………………………………………….….. 

Tel:. ………………………………………………………………fax…………....................................……………................……… 

e-mail: …………………………………………………………….. strona www. ……………………………………………….………….. 

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

 

świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w siedzibie Sinfonii Varsovii 

 

składamy następującą ofertę cenową: 

 

(dla celów dokonania porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę 100%): 

Netto: ……………………………………………………………………………………………………………………….….……….…………… 

Kwota VAT: ……………………………………………………………….………………………………………………………………………... 

Całkowita wartość BRUTTO: ……………………..……………….………………..………………………..……………………….…… 

 

1. Akceptuję warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składnia ofert. 

 

 

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

(miejscowość, data)   (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) 

 


