
 

 

 

Warszawa, 14 listopada 2017 r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej (Zamawiający), z siedzibą przy ul. Ogrodowej 

28/30, 00-896 Warszawa informuje, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę z zakresu Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.  

 

W przypadku zainteresowania zapraszamy do złożenia oferty. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

Kod i nazwa zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

80500000-9 - usługi szkoleniowe; 

79632000-3 - szkolenie pracowników; 

79500000-9 - dodatkowe usługi biurowe. 

 

Obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej obejmuje: 

1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp; 

2. informowanie na bieżąco Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych 

wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 

3. udzielanie instruktażu wstępnego ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

dla pracowników Zamawiającego, w tym zwłaszcza pracowników nowozatrudnionych 

oraz w przypadkach zmiany stanowiska pracy (wykonawca zobowiązany jest wystawić 

zaświadczenia); 

4. przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników Zamawiającego (włącznie 

z wydaniem wymaganych prawem zaświadczeń); 

5. przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia rozwiązań techniczno-

organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

u Zamawiającego;  

6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych 

obiektów budowlanych, w których Zamawiający prowadzi lub planuje działalność albo 

ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, a także udział 



w przekazywaniu urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ 

na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego; 

7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy 

w stosowanych oraz nowo wprowadzanych u Zamawiającego metodach pracy; 

8. przedstawianie Zamawiającemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii 

na stanowiskach pracy; 

9. udział w opracowywaniu zakładowych regulaminów i instrukcji dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

na poszczególnych stanowiskach pracy;  

11. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków 

wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań 

na choroby zawodowe. Kontrola realizacji tych wniosków; 

12. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 

13. niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn lub innego urządzenia w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób; 

14. 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; 

15. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem 

wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub 

innych osób; 

16. wnioskowanie do Zamawiającego o niezwłoczne wstrzymanie pracy, w jej miejscu lub 

w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do wykonywania pracy, 

w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników 

lub innych osób; 

17. reprezentowanie Zamawiającego przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową 

Inspekcją Sanitarną. Uczestnictwo Specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w czasie kontroli dokonywanych przez te instytucje w placówkach Zamawiającego. 

 

Szczegóły dotyczące zamówienia: 

1. usługi będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego, 

tj. od 8:00 do 16:00. Szczegóły w tym zakresie zostaną uzgodnione z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza; 

2. usługi w zakresie udzielania instruktażu oraz przeprowadzania szkoleń Wykonawca 

będzie wykonywać w terminie do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie stawić się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego, 

nie później niż w ciągu 6 godzin od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez 

Zamawiającego.  

 

II. TERMIN REALIZACJI 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. 



 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności Wykonawcy 

są zobowiązani do posiadania wszelkich uprawnień i kwalifikacji zawodowych zgodnych 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny – Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie świadczenie co najmniej 2 usług związanych z obsługą z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 

3. dysponują na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia – dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 

do wykonywania przedmiotowej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.); 

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

– Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym punkcie. 

 

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia 

na podstawie: 

1. wykazu wykonanych usług (Załącznik nr 2) oraz załączonych dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy 

(jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku 

możliwości uzyskania poświadczenia); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 3); 

3. oświadczenia dotyczące posiadania niezbędnych uprawnień (oświadczenie zawarte jest 

w formularzu oferty). 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

a) oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 



b) wykazu wykonanych usług (wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) 

oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane; 

c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór stanowi 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2017r. do godziny 14:00. 

4. Ofertę w języku polskim należy złożyć drogą mailową, w formie wypełnionego 

formularza ofertowego na adres: zamowienia@nawa.gov.pl lub złożyć w formie 

papierowej w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Zamawiający), 

przy  ul. Ogrodowej 28/30, w Warszawie. Oferta składana w wersji papierowej musi być 

wyraźnie opisana. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu wykonawcy, adres e-mail 

b) OFERTA – „obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej”. 

c) „Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2017r. do godziny 14:00”. 

5. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 

6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do: 

a) skontaktowania się z Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert (doprecyzowanie 

nie może prowadzić do zmiany treści oferty); 

b) jednokrotnego wezwania Wykonawców, (tylko w zakresie potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu) do złożenia dokumentów w wyznaczonym 

terminie, którzy: 

i. w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego 

wykazu osób lub wykazu wykonanych usług, 

ii. nie złożyli pełnomocnictw,, 

iii. złożyli wykazy o zawierające błędy, 

iv. złożyli wadliwe pełnomocnictwa; 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia w zakresie 

przedmiotu zamówienia oraz terminów realizacji zgodnie z potrzebami Zamawiającego 

(np. zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego zakresu). Negocjacje będą 

prowadzone z wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę. Możliwość negocjacji 

złożonych ofert jest przywilejem Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję o ich 

zastosowaniu lub nie po etapie składania ofert. Wykonawca nie może mieć roszczeń 

do Zamawiającego z tytułu nie wszczęcia negocjacji. 

8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

(w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzul: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa 

w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia 

łącznie 3 warunki: 

mailto:zamowienia@nawa.gov.pl


a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 

to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca 

się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

9. Sposób kalkulacji ceny przez Wykonawcę: 

a) Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę oferty brutto za wykonanie całej usługi. 

Cena oferty brutto za wykonanie całej usługi jest ceną ostateczną określającą 

całkowite maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie nakłady i wydatki, jakie 

Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, 

z uwzględnieniem podatku VAT i ewentualnych upustów. 

b) Cena podana w Formularzu ofertowym stanowi miesięczną cenę ryczałtową brutto - 

to jest cenę netto powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

obowiązującą w momencie składania oferty. 

c) W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, miesięczna cena ryczałtowa podana w Formularzu ofertowym winna 

zawierać wszystkie należne składki (w tym na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

oraz zaliczkę na podatek dochodowy), które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić. W przypadku wyboru oferty 

złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Zamawiający 

żąda przed podpisaniem umowy złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego 

zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość opłacanych 

składek. 

d) Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych. 

e) Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

 

V. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę 

następujące kryteria:  

a) cena – 80% 

b) doświadczenie wykonawcy – 20% 

  

Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie wyrażona 

w punktach (1% = 1 pkt). 

Zamawiający zastrzega sobie ewentualne prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu 

doprecyzowania ofert, w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. 

 

2. Sposób obliczania punktów: 

a) cena o wadze 80% - punkty w kryterium cena zastaną obliczone na podstawie wzoru:  

 

przyznane punkty =
najniższa zaoferowana cena brutto

cena ocenianej oferty brutto
× 80 



 

b) doświadczenie Wykonawcy o wadze 20% - oferty zostaną poddane ocenie punktowej 

w powyższym kryterium według zasad określonych w poniższej tabeli: 

 

Lp. Ilość przeprowadzonych usług w okresie ostatnich 3 

lat  przed upływem terminu składania ofert 

Liczba punktów przyznanych 

badanej ofercie w kryterium 

„doświadczenie Wykonawcy” 

1 2 usługi związane z obsługą z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

0 pkt 

2 3-6 usług związanych z obsługą z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

5 pkt 

3 7-10 usług związanych z obsługą z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

10 pkt 

4 11-14 usług związanych z obsługą z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

15 pkt 

5 14 i powyżej usług związanych z obsługą z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

20 pkt 

Uwagi dotyczące kryterium doświadczenie wykonawcy: 

i. Kryterium będzie oceniane na podstawie załączonego do oferty wykazu (załącznik nr 

2) oraz dowodów należycie wykonanych usług. Nie dołączenie do oferty wykazu lub 

ww. dowodów skutkować będzie nie przyznaniem punktów w przedmiotowym 

kryterium. 

ii. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia ww. wykazu ani dowodów. 

Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest wykazać się należytą 

starannością.  

iii. Błędnie lub niejednoznacznie opisane usługi w przedmiotowym wykazie nie będą 

liczone. Brak dowód należytego wykonania usługi dla usługi wskazanej w wykazie 

skutkować będzie nieliczeniem ww. usługi do oceny.  

 

3. Ocena końcowa: 

a) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po 

przecinku (jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli 

liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza 

od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół); 

b) liczby punktów, w poszczególnych kryteriach, po ich zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę badanej oferty; 

c) za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) zostanie uznana oferta, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów; 

d) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych; 

e) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zawarte już w złożonych ofertach. 



4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

 

VI. WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

1. Informacja o wyniku postępowania lub jego unieważnieniu zostanie przesłana 

do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego na wzorze przygotowanym przez 

Zamawiającego.  

 

VII. INNE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku 

z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wystąpienia do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

3. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy. 

4. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację 

publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764). 

5. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Maciej Szreder 

e-mail: zamowienia@nawa.gov.pl  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do: 

a) odstąpienia od realizacji zamówienia; 

b) zmiany terminu realizacji zamówienia. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy (wzór). 

2. Wykaz wykonanych usług. 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

4. Istotne postanowienia umowy. 

  

mailto:zamowienia@nawa.gov.pl


Załącznik nr 1 

Formularz oferty  

 

Wykonawca   

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

w zależności od podmiotu:  

numer KRS/CEiDG 

 

(imię, nazwisko, podstawa 

do reprezentacji) 

 

NIP/REGON  

telefon   

fax  

e-mail  

Osoba wskazana do 

kontaktów 

z Zamawiającym 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej 

ul. Ogrodowej 28/30  

00-896 Warszawa  

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące obsługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, składam ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym: 

 

Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za: 

Cena ryczałtowa brutto za świadczenie przedmiotu zamówienia przez okres 1 miesiąca:

 ..................................................... zł*  

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….) 

Cena łączna z podatkiem VAT. 

* Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty (m.in.: przekazania praw autorskich, związane z pracą przy gromadzeniu 

materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, kosztów związanych z dostarczeniem zrealizowanej usługi do siedziby 

Zamawiającego), nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem 

podatku VAT, i ewentualnych upustów. 

 

Oświadczamy, że posiadamy wszelkie wymagane  uprawnienia i kwalifikacje zawodowe 

zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej) oraz Rozporządzenia 



Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.  

 

 

1. Termin związania złożoną ofertą to 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz 

zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty; 

2. do dokumentów dotyczących postępowania nie wnosimy żadnych zastrzeżeń; 

3. gwarantujemy niezmienność ceny oferowanych usług przez cały okres obowiązywania 

umowy z zastrzeżeniem postanowień Istotnych Postanowień Umowy.  

 

 

……………….…… dn. .........................  

 

 

.............................................................. 

Podpis (i pieczątka) osoby uprawnionej  

    do reprezentowania wykonawcy 



Załącznik nr 2 

Wykaz wykonanych usług 

 

Składający ofertę: 

Wykonawca  

(pełna nazwa albo imię i nazwisko)   
 

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres, 

jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy wpisywać dane dotyczące 

wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika. 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

ul. Ogrodowej 28/30  

 00-896 Warszawa 

 

Dotyczy: zamówienia pn.: obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w  Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej 

 

Wykaz usług wykonanych  

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał  

(tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje  

(tj. świadczy, realizuje) co najmniej 2(dwie) usługi  związane z obsługą z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie 

1.  

Nazwa zamówienia oraz krótki opis przedmiotu 

zamówienia   

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….. 

Wartość zamówienia brutto (rocznie) …………………………………… zł rocznie 

Data wykonania usługi 

(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej 

usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 

(dzień/miesiąc/rok) 

Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie usługi) 

…………….………………………….…………………………  

…………….………………………….…………………………  

 (nazwa i adres) 

Dokument potwierdzający należyte wykonanie 

wyżej wymienionej usługi 
Nr strony oferty – …………………..………………………. 

2.  
Nazwa zamówienia oraz krótki opis przedmiotu 

zamówienia   

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….. 

 



Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie 

Wartość zamówienia brutto (rocznie) …………………………………… zł rocznie 

Data wykonania usługi 

(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej 
usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 

(dzień/miesiąc/rok) 

Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie usługi) 

…………….………………………….…………………………  

…………….………………………….…………………………  

 (nazwa i adres) 

Dokument potwierdzający należyte wykonanie 

wyżej wymienionej usługi 
Nr strony oferty – …………………..………………………. 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .......................              ............................................................. 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)  

 

 

 

 

 

 

UWAGA 

- w przypadku gdy przedmiotem wykazanej usługi nie był wyłącznie wyżej podany zakres, należy  

go wyodrębnić, 

- świadczeń okresowych lub ciągłych niezakończonych – należy wykazać realizację usługi w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego, 

- do wykazu należy załączyć dowody dotyczące wskazanych usług, określające, czy usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, 

- dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  

na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane, bądź 

oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów (jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest do podania przyczyn braku 

możliwości uzyskania poświadczenia), 

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

w przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, wystawiony po 

zakończeniu realizacji usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której mowa 

powyżej, poprzez załączenie do oferty referencji dotyczących niezakończonych usług. 

 

  



Załącznik nr 3 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

 

Składający ofertę: 

Wykonawca  

(pełna nazwa albo imię i nazwisko)   
 

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności Wykonawcy 
 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – należy wpisywać dane dotyczące wszystkich 

Wykonawców oraz wskazać pełnomocnika. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

ul. Ogrodowej 28/30  

 00-896 Warszawa 

 

Dotyczy: zamówienia pn.: obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w  Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej 

 

 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Lp. Imię i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe 

Zakres czynności / 

funkcja 

Informacja o podstawie 

dysponowania osobami  

w celu realizacji 
zamówienia 

 

(odpowiednio skreślić) 

zaświadczenie o 

wpisie na listę 

kwalifikowanych 
pracowników 

ochrony 

Pracownik ochrony 

wykonujący zadania 
ochrony, w zakresie 

niewymagającym wpisu 

na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony 

     
Własne/ 

innego podmiotu 

     
Własne/ 

innego podmiotu 

     
Własne/ 

innego podmiotu 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                     .............................................................. 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

            do reprezentowania Wykonawcy 

  



Załącznik nr 4 

Istotne postanowienia umowy  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta z wyłączeniem, stosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1579 t.j.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy Narodowej Agencja Wymiany Akademickie zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami, w tym m.in. przepisami: 

a) ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 459, z późn. zm.); 

b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. 

zm.); 

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 poz. 870); 

d) rozporządzenia ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie wzoru 

protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227 

poz. 2298); 

e) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie 

szczegółowych zasad oraz trybu uznania zdarzenia za wypadek w drodze do lub 

z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do lub 

z pracy oraz termin jej sporządzenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 924); 

f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie 

trybu uznania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego 

za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku 

i terminu jej sporządzenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1618); 

g) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.); 

h) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 

169, poz. 1650, t.j.). 

2. W ramach prowadzonej obsługi Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania niżej 

wymienionych czynności: 

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;  

b) informowanie na bieżąco Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych 

wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;  

c) udzielanie instruktażu wstępnego ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

dla pracowników Zamawiającego, w tym zwłaszcza pracowników nowozatrudnionych 

oraz w przypadkach zmiany stanowiska pracy; 

d) przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników Zamawiającego (włącznie 

z wydaniem wymaganych prawem zaświadczeń); 



e) przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia rozwiązań techniczno-

organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

u Zamawiającego;  

f) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych 

obiektów budowlanych, w których Zamawiający prowadzi lub planuje działalność 

albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, a także udział 

w przekazywaniu urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na 

warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego; 

g) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy 

w stosowanych oraz nowo wprowadzanych u Zamawiającego metodach pracy; 

h) przedstawianie Zamawiającemu wniosków dotyczących zachowania wymagań 

ergonomii na stanowiskach pracy; 

i) udział w opracowywaniu zakładowych regulaminów i instrukcji dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

j) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

na poszczególnych stanowiskach pracy;  

k) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie 

wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także 

zachorowań na choroby zawodowe. Kontrola realizacji tych wniosków; 

l) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;  

m) niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn lub innego urządzenia w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób;  

n) 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; 

o) niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub 

sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 

własnego lub innych osób; 

p) wnioskowanie do Zamawiającego o niezwłoczne wstrzymanie pracy, w jej miejscu 

lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do wykonywania pracy, 

w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników 

lub innych osób; 

q) reprezentowanie Zamawiającego przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową 

Inspekcją Sanitarną. Uczestnictwo Specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w czasie kontroli dokonywanych przez te instytucje w placówkach 

Zamawiającego. 

3. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

a) usługi będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj. od 8:00 do 16:00 Szczegóły w tym zakresie zostaną uzgodnione 

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

b) usługi w zakresie udzielania instruktażu oraz przeprowadzenia szkoleń Wykonawca 

będzie wykonywać w terminie 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego, 

c) Wykonawca zobowiązany jest stawić się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego, 

ale nie później niż w ciągu 6 godzin od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania 

przez Zamawiającego. 



 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, 

w tym w szczególności wymienionymi w § 1 ust. 1, 

b) wykonywania wszystkich czynności i działań systematycznie z zachowaniem 

należytej staranności, w tym dostępności co najmniej w każdy dzień roboczy w godz. 

(w tym codziennego odbierania e-maila), a w razie niezbędnej potrzeby 

(np. wystąpienia wypadku) do natychmiastowego podjęcia stosownych działań, 

c) realizacji przedmiotu umowy przez osoby do tego uprawnione. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez następującą osobę, 

posiadającą stosowne uprawnienia: 

....................................................................... - ........................................................................ 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa 

w ust. 2 na zasadach określonych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Wykonanie całości lub części przedmiotu umowy przez osobę inną niż wskazana w ust. 2 

jest równoznaczne z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, co uprawnia 

Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2. 

Niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie zobowiązany 

do powtórzenia czynności wykonanych przez osoby nieuprawnione. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe: 

netto......................................zł, brutto w wysokości ..................................zł (słownie: 

.............................................................................................................................................), 

w tym stawka podatku VAT od towaru i usług .........%, w kwocie ........................................ 

zgodnie z ofertą z dnia ................................... r., stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy wynosi ..................... 

zł (słownie:................................................................................................................) brutto. 

3. Podana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonywania Zamówienia. 

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Fakturę w formie elektronicznej należy przesłać 

z adresu mailowego Wykonawcy…………………………….. na adres mailowy 

Zamawiającego: …………………..……. lub doręczyć w formie papierowej pod adres 

Zamawiającego: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Zamawiający), z siedzibą 

przy ul. Ogrodowej 28/30, 00-896 Warszawa 

6. Jako dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu 

z rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać 

od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 



 

§ 4 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 

§ 5 

1. W związku z wykonaniem Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy, zgodnie z art. 31 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922), przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorze, w drodze zawartej 

umowy. 

2. Zbiór danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, zawierać będzie dane, które zostaną 

określone w załączniku nr 3 do umowy.  

3. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy 

wskazanym w §2 ust. 2 Umowy, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 

o których mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.  

4. W związku z realizacją umowy, przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na ich: 

zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zmienianiu, udostępnianiu 

i usuwaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą 

umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych stosując środki zabezpieczenia, o których mowa w art. 36-

39  tej ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1024). 

 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia za uprzednią zgoda Zamawiającego 

innym podmiotom. 

2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie 

Zamówienia Wykonawca odpowiada jak za własne. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2, gdy Wykonawca lub 

Zamawiający rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności w przypadku wypowiedzenia umowy na podstawie §8 ust. 3 Umowy; 

b) 0,1% wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, za każdy przypadek naruszenia umowy.  

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca – oprócz 

zapłaty kary umownej – zobowiązany będzie do należytego wykonania umowy bez 

odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

3. W razie niewykonania zleconych usług Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia 

realizacji niewykonanych usług innemu podmiotowi. W takim przypadku Wykonawca 



zostanie obciążony kosztami usług, które mogą zostać potrącone z wynagrodzenia brutto 

przysługującego Wykonawcy. 

4. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 

od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. Zamawiający jest uprawniony do sumowania naliczonych 

kar umownych. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 8 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego, z zachowaniem 2 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych przyczyn, przez co rozumie się 

w szczególności zwłokę Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia przez okres co najmniej 

60 dni, pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego co najmniej 14-dniowego 

terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego wezwania 

do zapłaty. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie 

jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, w sposób 

rzetelny na usunięcie wskazanych nieprawidłowości liczony od dnia otrzymania tego 

wezwania. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być doręczone, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………….………………………………………..; 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………; 

2.  Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu. 

 

§ 10 

Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 



§ 13 

Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 1 dla 

Zamawiającego. 

 

§ 15 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Odpis z właściwego rejestru Wykonawcy; 

2. Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy. 

3. Załącznik nr 3: Dane do zbioru danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


