
                                                                                                           Numer sprawy: AG.6112.1.2019
            

                  ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY 
                do 30.000 euro

Zamawiający :
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki 
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II  10
22-400 Zamość
tel. ( 84 ) 677 33 33
fax (84) 638 66 69

Zaprasza do złożenia oferty
na  sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż. osób i obiektów podległych

SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
kod CPV: 75.25.11.10-4

I. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru na  bezpieczeństwem ppoż. osób i obiektów
podległych Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu.
Do obowiązków osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem ppoż. w szczególności należą:

 prowadzenie szkoleń z zakresu ppoż. dla nowo zatrudnionych pracowników
 wdrażanie i aktualizacja „Instrukcji Bezpieczeństwa  Pożarowego”
 tworzenie , wdrażanie, aktualizacja planów i procedur ewakuacji jednostek organizacyjnych

Szpitala
 prowadzenie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową
 opracowanie raportów wraz z wnioskami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego
 określanie metod i sposobów usuwania zagrożeń pożarowych
 przeprowadzanie przeglądów i kontroli przeciwpożarowych obiektów Szpitala
 ustalanie  i  weryfikacja  potrzeb  w zakresie  wyposażenia  w urządzenia  przeciwpożarowe

i podręczny sprzęt gaśniczy oraz przedstawienie propozycji rozwiązań i usprawnień w tym
zakresie

 organizowanie  szkoleń  okresowych  ppoż.  oraz  praktycznych  próbnych  ewakuacji
w oddziałach Szpitala wg procedur zintegrowanego systemu zarządzania jakością min. raz
w roku w każdym Oddziale, Przychodni, Zakładzie i Laboratorium

 nadzorowanie przebiegu procesu legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego
 prowadzenie i nadzór nad dokumentacją ppoż. 
 sporządzanie  na  wniosek  Zamawiającego  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa

pożarowego
 reprezentacja  Zamawiającego  przed  Państwową  Strażą  Pożarną  ,  w  szczególności

uczestnictwo w prowadzonych przez nią czynnościach kontrolno – rozpoznawczych
 opiniowanie założeń do projektów adaptacji i modernizacji budynków, instalacji i urządzeń

Zamawiającego
 współuczestnictwo  w  przygotowaniu  dokumentów  wymaganych  przez  firmy

ubezpieczeniowe
 określanie metod i sposobów usuwania zagrożeń pożarowych
 współudział w prowadzonych ćwiczeniach z zakresu ppoż. organizowanych w Szpitalu
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 praca w Komisji w przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego na terenie Szpitala z
zakresu ochrony pożarowej

Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących kryteriów:
 wykształcenie  wyższe  i  ukończone  studia  podyplomowe  o  kierunku  bezpieczeństwa

przeciwpożarowego  lub  ukończone  szkolenie  specjalistów  ochrony  przeciwpożarowej
wymagane  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  25
października  2005r.  w  sprawie  wymagań  kwalifikacyjnych  oraz  szkoleń  dla  strażaków
jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 215 z 2005r., poz. 1823) oraz posiadać staż
pracy  min.  3  lata  na  stanowisku  związanym  z  bezpieczeństwem  pożarowym  lub
wybuchowym lub

  wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego  lub
  tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub
 uzyskanie  uznania  kwalifikacji  do  wykonywania  zawodu  inżyniera  pożarnictwa  w toku

postępowania  o  uznanie  nabytych  kwalifikacji  w  państwach  członkowskich  Unii
Europejskiej, w państwach członkowskich EFTA lub w Konfederacji Szwajcarskiej 

 min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym
w placówkach służby zdrowia

  kurs  pedagogiczno  –  metodyczny  do  prowadzenia  szkoleń  lub  studia  podyplomowe  z
zakresu pedagogiki

 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
     - dyplomy, świadectwa lub zaświadczenia  potwierdzające wykształcenie
     
     
II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji:  od 1.02. 2019r. do dnia 31.01.2020r.

III. Sposób sporządzenia oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.  Oferta  musi  zawierać  wypełniony  „Formularz  oferty  wykonawcy„  (zgodny  w  treści  z
przedstawionym wzorem ) oraz n/w dokumenty:
2.1  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru   lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  
o  działalności  gospodarczej,   wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert.
2.2 Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  o  ile  prawo  do  podpisania  oferty  nie  wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę
działa  na  podstawie  pełnomocnictwa,  to  musi  ono  w  swojej  treści  wyraźnie  wskazywać
uprawnienie  do  podpisania  oferty.  Dokument  pełnomocnictwa  musi  zostać  złożony jako  część
oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
6. Zaleca się, aby:
6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,
6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie. 
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II  10
22-400 Zamość

AG.6112.1.2019                                                                                                                                                   

Strona 2 z 4



i opisana:  Oferta na sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż. osób i obiektów 
podległych SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 
Nie otwierać przed  31.01.2019  do godz 14.00.

8.  Przed upływem terminu  składania  ofert  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany do złożonej
oferty  lub  ją  wycofać.  Zarówno  zmiana  jak  i  wycofanie  oferty  winny  być  doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności  przed upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin skład  a  nia ofert.  
1.  Wykonawca  składa  ofertę  w siedzibie  Zamawiającego  w pok.  248 (Kancelaria  Szpitala),  w
terminie do dnia 31-01-2019 do godz. 13.00.
2.  Oferta  otrzymana  przez  Zamawiającego  po  terminie  składania  ofert  zostanie  niezwłocznie
zwrócona  Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do
złożenia  ofert.  Zamawiający  niezwłocznie  zamieści  odpowiedź  na  swojej  stronie  internetowej
(zamówienia w zakładce do 30.000 euro), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do
Zamawiającego nie później niż 1 dzień przed terminem składania ofert .
2. Pytania należy kierować na adres:   
                  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
                      im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu             

       ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

                                 Fax (84)638 66 69
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
- w sprawach merytorycznych i formalnych:  – mgr Roman Kapica, tel. (84) 677 32 85

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 210, w dniu 31.01.2019r. o 
godz. 14.00  
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4.  W trakcie  otwarcia  ofert  Zamawiający  odczyta  nazwę i  adres  Wykonawcy  oraz  informacje
dotyczące ceny oferty.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie bądź
 wyjaśnienie złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:       Cena  – 100 % 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

IX. Udzielenie zamówienia
1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą. 
2.  Wynik  rozstrzygnięcia  postępowania  zostanie  umieszczony  na  stronie  internetowej
Zamawiającego.
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3.  Informacja  będzie  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy  oraz  cenę  brutto  oferty
najkorzystniejszej
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg
wzoru przedstawionego  przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

X. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:  
1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia
2. wystąpi  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

XI. Odrzucenie oferty.
Oferta podlega odrzuceniu:
1. jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,
2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,
3. jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
4. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
5. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

Załączniki:  
1.Formularz oferty Wykonawcy                                                  
2.Wzór umowy  
3. Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna  do  Regulaminu udzielania zamówień

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala

Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek
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