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NR POSTĘPOWANIA: 6/FIR/RIS/2020 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 

ul. Brukowa 28, lok. 4 

15-889 Białystok 

NIP: 9661787616, REGON: 200016940 

tel. 509 198 202 

e-mail: info@fir.org.pl  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/FIR/RIS/2020 

przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju  

w dniu 22 sierpnia 2019 roku  

 

 

Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej 

dla  uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji 

szkoleń zawodowych 

 

 

w ramach projektu: 

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 17.06.2020 r. 
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Nazwa i adres Zamawiającego:  

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15-889 Białystok, NIP: 9661787616, 

REGON: 200016940, tel. 85 675 00 17, 509 198 202, e-mail: info@fir.org.pl. 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zasada konkurencyjności – wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w sekcji 

6.5.2 pkt 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku.  

___________________________________________________________________________ 

Tytuł zamówienia: 

Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla  

uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń 

zawodowych w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej 

województwa podlaskiego” (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/FIR/RIS/2020). Szczegóły zamówienia 

przedstawiono w dalszej części zapytania.  

Termin składania oferty:  

29.06.2020, do godz. 16:00 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

Numer ogłoszenia: 

Numer ogłoszenia jest nadawany automatycznie przez system i odpowiada kolejnemu nr ogłoszenia 

publikowanego w systemie. 

Miejsce i sposób składania ofert:  

Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym lub na komputerze oraz 

podpisana czytelnie w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub w przypadku 

Wykonawców nie będących osobą fizyczną podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami 

ustawowymi. Zamawiający zaleca, aby podpis/y złożony/e na formularzu ofertowym umożliwiał/y 

identyfikację osoby/osób, która/e go złożyła/y, np. będzie uzupełniony pieczątką imienną lub kartą 

wzorów podpisów. Jeśli zapytanie ofertowe nie stanowi inaczej, dokumenty należy złożyć w formie 

oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia należy złożyć na formularzach załączonych do 

zapytania ofertowego lub przepisanych z zachowaniem jednolitego układu oraz kolejności pełnego 

zakresu treści. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi 

składający ofertę. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie 

przed otwarciem należy zaadresować na adres Zamawiającego: Fundacja Forum Inicjatyw 
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Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15-889 Białystok – oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy 

składającego ofertę oraz nazwą zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz 

zakup odzieży ochronnej dla  uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego 

niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne 

– Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. 

Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie 

Zamawiającego Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28, lok. 4, 15-889 Białystok. 

Godziny pracy Biura Zamawiającego: poniedziałek-piątek: 8.00 – 16:00. 

Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po 

wyznaczonym terminie nie będą otwierane i nie będą zwracane nadawcy. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:  

Nie dotyczy 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

Magdalena Skup 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

509 198 202 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  

Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla  

uczestników/czek centrów integracji społecznej (CIS) woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji 

szkoleń zawodowych w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji 

Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014–2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.  

Kategoria ogłoszenia: 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia:   

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia:   

Województwo: podlaskie 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia:  

Celem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości szkolenia BHP, badań lekarskich oraz odzieży 

ochronnej dla  uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do 

realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra 

Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. 
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Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży 

ochronnej dla  uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do 

realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra 

Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. 

Usługa skierowana jest do uczestników/czek centrów integracji społecznej w mieście Łomża, mieście 

Kolno, w powiatach zambrowskim, łomżyńskim, siemiatyckim, hajnowskim, wysokomazowieckim. 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na trzy części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 

ofert częściowych. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Przeprowadzenie szkoleń BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla  

uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego w ramach I naboru do CIS, łącznie 

160 osób, tj. 40 osób w CIS w Łomży i po 20 osób w każdym z CISów (Miasto Kolno, powiaty: 

zambrowski, łomżyński, siemiatycki, hajnowski, wysokomazowiecki). 

CZĘŚĆ I. Przeprowadzenie szkolenia BHP wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. 

podlaskiego kierowanych na szkolenia zawodowe  

 

Nazwy szkoleń, liczba grup z podziałem na poszczególne centra integracji społecznej zostały 

zamieszczone w poniższej tabeli.  

Przeszkolenie uczestnika Centrum oznacza przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przed dopuszczeniem go do szkolenia zawodowego uwzględniającego w programie zajęcia praktyczne. 

Szkolenie powinno być prowadzone w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Termin realizacji: do 10 lipca 2020 r. 
Łączna liczba grup szkoleniowych: 18 
Jedna jednostka szkoleniowa: 1 godz. oznacza 45 min. 

 

Nazwa szkolenia zawodowego Liczba grup szkoleniowych 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 
 

4 grupy szkoleniowe w tym: 

 CIS Hajnówka (10 os.) 

 CIS Kolno (6 os.) 

 CIS Łomża (6 os.) 

 CIS Szczepankowo (8 os.) 

Kucharz małej gastronomii 

6 grup szkoleniowych w tym: 

 CIS Hajnówka (10 os.) 

 CIS Łomża (9 os.) 

 CIS Łomża (9 os.) 

 CIS Wysokie Mazowieckie (7 os.) 

 CIS Szczepankowo (12 os.) 

 CIS Zambrów (8 os.) 

Pracownik terenów zielonych 
 

3 grupy szkoleniowe w tym: 

 CIS Kolno (14 os.) 

 CIS Łomża (16 os.) 

 CIS Siemiatycze (7 os.) 
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Opiekun osoby starszej 
 

1 grupa szkoleniowa w tym: 

 CIS Siemiatycze (3 os.) 

Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego 
 

2 grupy szkoleniowe w tym: 

 CIS Wysokie Mazowieckie (13 os.) 

 CIS Zambrów (5 os.) 

Pracownik biurowy z obsługą komputera 
 

1 grupa szkoleniowa w tym: 

 CIS Zambrów (7 os.) 

Operator koparko-ładowarki 
 

1 grupa szkoleniowa w tym: 

 CIS Siemiatycze (10 os.) 

 

 

CZĘŚĆ II.  Przeprowadzenie badań lekarskich wśród uczestników/czek centrów integracji społecznych 

woj. podlaskiego 

 

Przeprowadzenie obowiązkowego badania lekarskiego dla 160 uczestników Centrów z uwzględnieniem 

oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w ramach odbywania 

kwalifikacyjnych szkoleń zawodowych. Badanie lekarskie zostanie wykonane na podstawie skierowania 

wydanego przez Centra Integracji Społecznej: 

 Centrum Integracji Społecznej w Łomży – 40 os. 

 Centrum Integracji Społecznej w Szczepankowie – 20 os. 

 Centrum Integracji Społecznej w Kolnie – 20 os. 

 Centrum Integracji Społecznej w Zambrowie – 20 os. 

 Centrum Integracji Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem – 20 os. 

 Centrum Integracji Społecznej w Siemiatyczach – 20 os. 

 Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce – 20 os. 

 
Termin realizacji: do 10 lipca 2020 r. 
 

Nazwa szkolenia zawodowego Liczba osób realizujących szkolenie 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 
 

 CIS Hajnówka (10 os.) 

 CIS Kolno (6 os.) 

 CIS Łomża (6 os.) 

 CIS Szczepankowo (8 os.) 

Kucharz małej gastronomii 

 CIS Hajnówka (10 os.) 

 CIS Łomża (9 os.) 

 CIS Łomża (9 os.) 

 CIS Wysokie Mazowieckie (7 os.) 

 CIS Szczepankowo (12 os.) 

 CIS Zambrów (8 os.) 

Pracownik terenów zielonych 
 

 CIS Kolno (14 os.) 

 CIS Łomża (16 os.) 

 CIS Siemiatycze (7 os.) 

Opiekun osoby starszej 
 

 CIS Siemiatycze (3 os.) 

Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego 
 

 CIS Wysokie Mazowieckie (13 os.) 

 CIS Zambrów (5 os.) 

Pracownik biurowy z obsługą komputera 
 

 CIS Zambrów (7 os.) 
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Operator koparko-ładowarki 
 

 CIS Siemiatycze (10 os.) 

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wystawi Uczestnikowi zaświadczenie lekarskie. 

Zaświadczenie lekarskie musi  zawierać: 

 

 pieczątkę jednostki służby medycyny pracy przeprowadzającej badanie lekarskie; 

 datę wydania zaświadczenia lekarskiego; 

 imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej 

 kierunek szkolenia zawodowego; 

 nazwę i adres CIS, który wydał skierowanie na badania lekarskie; 

 orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

kwalifikacyjnego szkolenia zawodowego; 

 podpis i pieczątkę lekarza; 

 datę następnego badania lekarskiego wynikającą z przepisów wydanych na podstawie art. 229 

§ 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

 

 

CZĘŚĆ III. Zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej: 

Szczegóły zamówienia przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Termin realizacji: do 10 lipca 2020 r. 
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Branża Skład kompletu ubrań roboczych 
Liczba 

kompletów 

Centrum 

Integracji 

Społecznej w… 

Komplet 

męski/ 

damski 

Rozmiar ubrań roboczych 

Obwód w 
pasie (w cm) 

Obwód w 

biodrach (w cm) 
Wzrost 

rozm. 

buta 

Gastronomia 

 

biały fartuch spożywczy na krótki rękaw (Skład: 

35% bawełna, 65% poliester (200-210 g/m²) 

czapka kucharska płaska, 

obuwie gastronomiczne: wykonane z tworzywa 

EVA, antypoślizgowa podeszwa, pasek 

dwufunkcyjny przekładany na piętę 

12 Szczepankowo 

damski 123 129 165 42 

damski 109 120 160 37 

damski 114 134 163 40 

damski 77 89 169 37 

damski 113 119 161 39 

damski 115 113 157 38 

damski 137 145 163 40 

damski 109 120 165 38 

damski 103 111 160 37 

damski 94 95 164 38 

damski 84 92 162 37 

damski 80 88 164 38 

9 Hajnówka 

damski 63 70 152 37 

damski 104 106 157 39 

damski 66 89 172 39 

damski 
99 78 170 39 
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Gastronomia 

damski 110 137 180 43 

męski 110 125 200 46 

męski 85 97 183 44 

męski 76 98 178 45 

męski 82 86 164 39 

7 
Wysokie 

Mazowieckie 

damski 80 95 159 37 

damski 74 92 152 36 

damski 77 103 160 37 

damski 98 110 158 38 

damski 134 149 160 39 

damski 76 99 170 39 

damski 64 87 164 39 

18 Łomża 

damski 91 97 169 39 

damski 89 109 168 39 

damski 88 104 160 37 

damski 93 102 156 39 

damski 98 102 164 38 

damski 90 92 156 36 

   damski 67 84 158 37 



                                                                         
„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-

2020. RPPD.07.01.00-20-0231/18 

 

Gdamski 120 125 174 41 

damski 118 125 169 40 

męski 110 112 164 42 

męski 92 104 187 44 

męski 104 100 167 42 

męski 83 92 165 39 

męski 95 102 175 43 

męski 92 96 170 43 

męski 130 124 176 44 

męski 139 137 175 45 

męski 112 112 182 44 

8 Zambrów 

damski 95 118 166 41 

  damski 87 100 158 39 

 damski 100 113 158 37 

 damski 110 120 164 38 

 damski 82 96 156 38 

 damski 75 102 163 39 

  damski 85 90 167 40 

damski 110 110 158 38 
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Budowlana Bluza/kurtka: zapinana na guziki kryte plisą, na 

frontowej stronie dwie kieszenie zapinane na rzep, 

mankiety przy rękawach zapinane na guzik, na dole 

bluzy gumka ściągająca 

Ogrodniczki: szelki z gumą regulacyjną z tyłu, 

zapinane na plastikowe klamerki, możliwość 

regulacji w pasie, guma regulacyjna obwód pasa z 

tyłu 

koszula flanelowa: gramatura od 170 do 195 g/m2, 

100 % bawełna, 

Obuwie: skóra bydlęca, buty typu trzewik, 

sięgające za kostkę, podeszwa antypoślizgowa, 

olejoodporna, wykonana z poliuretanu, podszewka 

wykonana z materiału cambrelle absorbującego 

pot 

kask ochronny: wykonany z tworzywa ABS, 

możliwość dopięcia paska podbródkowego, 

skorupa wyposażona w daszek  

rękawice: wykonane w technologii BACK, od 

wewnątrz wypodszewkowane 

nakolanniki: z twardą poduszką PVC, wykonane z 

poliestru, regulowany zaczep na rzep,  

8 Szczepankowo 

męski 86 91 175 42 

męski 84 90 178 43 

męski 120 111 187 46 

męski 81 86 165 41 

męski 89 95 175 45 

męski 87 89 170 41 

męski 83 86 170 42 

męski 81 84 175 42 

11 Hajnówka 

damski 65 99 165 39 

damski 85 98 178 40 

damski 108 115 164 37 

męski 93 101 182 45 

męski 84 102 184 43 

męski 90 110 175 44 

męski 84 99 176 43 

męski 85 90 174 42 

męski 87 95 170 42 

męski 94 100 180 43 

męski 78 83 165 41 
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Budowlana  

6 Kolno 

męski 95 105 185 45 

męski 95 105 185 46 

męski 113 110 175 43 

męski 114 115 170 44 

męski 92 102 176 42 

męski 68 68 164 39 

6 Łomża 

męski 112 109 184 43 

męski 88 103 180 42 

męski 98 104 164 41 

męski 103 108 185 43 

męski 136 130 176 43 

męski 105 115 193 46 

Ogrodnicza 

Bluza/kurtka: zapinana na guziki kryte plisą, na 

frontowej stronie dwie kieszenie zapinane na rzep, 

mankiety przy rękawach zapinane na guzik, na dole 

bluzy gumka ściągająca 

Ogrodniczki: szelki z gumą regulacyjną z tyłu, 

zapinane na plastikowe klamerki, możliwość 

regulacji w pasie, guma regulacyjna obwód pasa z 

tyłu 

koszula flanelowa: gramatura od 170 do 195 g/m2, 

100 % bawełna, 

14 Kolno 

męski 95 99 184 47 

damski 84 86 160 38 

damski 100 112 158 38 

damski 90 108 164 38 

damski 104 110 167 41 

damski 94 104 176 39 

damski 90 93 161 37 
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Ogrodnicza 

Obuwie: skóra bydlęca, buty typu trzewik, 

sięgające za kostkę, podeszwa antypoślizgowa, 

olejoodporna, wykonana z poliuretanu, podszewka 

wykonana z materiału cambrelle absorbującego 

pot 

rękawice: Rękawice ochronne powlekane gumą, 

100% bawełna, zakończone ściągaczem 

kamizelka ostrzegawcza wykonana z tkanin i 

materiałów fluoroscencyjnych 

  damski 95 110 155 37 

damski 72 92 167 40 

damski 96 104 170 42 

damski 93 103 158 36 

damski 107 118 152 37 

damski 93 116 162 39 

damski 114 112 154 37 

7 Siemiatycze 

damski 108 112 164 41 

damski 79 105 172 40 

damski 98 115 168 39 

damski 96 120 164 41 

damski 70 83 134 33 

damski 85 108 165 39 

damski 72 98 164 38 

16 Łomża 

damski 92 100 165 40 

damski 135 135 158 38 

damski 96 104 160 37 

damski 70 86 160 37 

damski 78 88 155 36 



                                                                         
„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-

2020. RPPD.07.01.00-20-0231/18 

 

Ogrodnicza  

  męski 99 100 170 45 

męski 115 112 180 42 

męski 108 115 175 42 

męski 90 92 176 42 

męski 115 120 182 45 

męski 116 106 175 42 

męski 90 100 175 44 

męski 102 106 178 43 

męski 104 110 178 42 

męski 100 110 180 43 

męski 130 135 190 45 

opieka 

Komplet medyczny: bluza uniwersalna z trzema 

kieszeniami, jedną na piersi oraz dwoma na 

biodrach. Spodnie proste, z dwoma kieszeniami, 

gumka w pasie dodatkowo są wiązane na troki. 

Skład tkaniny: 50% bawełny/ 50% poliestru 

gramatura: 170g/m2 

Obuwie: piankowe wykonane z pianki EVA, 

podeszwa antypoślizgowa  (gumowa podeszwa 

FO,SRA), zaopatrzone w pasek zakładany na piętę  

3 Siemiatycze 

damski 
80 96 158 37 

damski 86 99 160 39 

męski 

88 98 180 43 

Budowlana 

(koparko-

Bluza/kurtka: zapinana na guziki kryte plisą, na 

frontowej stronie dwie kieszenie zapinane na rzep, 
10 Siemiatycze 

męski 88 98 180 43 

męski 92 103 183 44 
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ładowarka) mankiety przy rękawach zapinane na guzik, na dole 

bluzy gumka ściągająca 

Ogrodniczki: szelki z gumą regulacyjną z tyłu, 

zapinane na plastikowe klamerki, możliwość 

regulacji w pasie, guma regulacyjna obwód pasa z 

tyłu 

koszula flanelowa: gramatura od 170 do 195 g/m2, 

100 % bawełna, 

Obuwie: skóra bydlęca, buty typu trzewik, 

sięgające za kostkę, podeszwa antypoślizgowa, 

olejoodporna, wykonana z poliuretanu, podszewka 

wykonana z materiału cambrelle absorbującego 

pot 

kask ochronny: wykonany z tworzywa ABS, 

możliwość dopięcia paska podbródkowego, 

skorupa wyposażona w daszek  

rękawice: wykonane w technologii BACK, od 

wewnątrz wypodszewkowane 

kamizelka ostrzegawcza wykonana z tkanin i 

materiałów fluoroscencyjnych 

męski 82 98 184 43 

męski 100 108 175 42 

męski 90 98 190 45 

   męski 93 96 175 42 

męski 91 100 162 42 

męski 77 96 176 43 

męski 82 98 185 45 

męski 95 101 185 45 

magazynowy 

Kombinezon jednoczęściowy: bawełniany, 

zapinany na zamek błyskawiczny, kieszenie z 

klapami 

Obuwie: skóra bydlęca, buty typu trzewik, 

sięgające za kostkę, podeszwa antypoślizgowa, 

olejoodporna, wykonana z poliuretanu, podszewka 

wykonana z materiału cambrelle absorbującego 

13 
Wysokie 

Mazowieckie 

męski 115 115 180 46 

męski 80 95 178 43 

męski 80 101 181 43 

męski 104 117 170 44 

męski 113 113 197 45 
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pot 

kamizelka ostrzegawcza wykonana z tkanin i 

materiałów fluoroscencyjnych 

 

męski 98 105 184 46 

męski 105 118 152 38 

damski 106 120 164 40 

damski 88 93 150 35 

damski 100 107 158 37 

damski 88 99 157 37 

damski 96 118 171 41 

damski 74 96 170 39 

5 Zambrów 

męski 115 135 167 40 

  

męski 90 97 164 43 

męski 96 110 170 40 

męski 89 98 180 43 

męski 95 98 188 47 
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Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 

określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania. Wykonawca ma obowiązek 

zapoznania się szczegółowo z Zapytaniem ofertowym i wszystkie wynikające z nich obowiązki i 

czynności powinien wykonać w ramach zawartej Umowy i skalkulować w cenie oferty. 

Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie z Zamawiającym gwarantując bieżącą współpracę 

w zakresie realizacji zadań związanych z przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uznana została 

za najkorzystniejszą, ale przewyższa budżet Zamawiającego zabezpieczony na sfinansowanie danego 

zamówienia. Przedmiotem negocjacji może być zmniejszenie ceny/wartości usługi adekwatnie do 

środków dostępnych w budżecie Projektu. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia 

zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do 

zapytania.  

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. 

Zamawiający informację o wyniku postępowania zamieści niezwłocznie po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty na portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy. Jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w zakresie zamówienia bez 

podawania przyczyn. 

Kod CPV: 

80330000-6  

85120000-6  

35113400-3 

Nazwa kodu CPV:  

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa  

Usługi medyczne i podobne  

Odzież ochronna i zabezpieczająca  

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

brak 

Harmonogram realizacji zamówienia:  

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 10.07.2020r. 
 
Planowany termin podpisania umów to 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec 
zmianie w zależności od ilości złożonych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek 

wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy). 
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Załączniki:   

Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki: 

 Załącznik 1: Wzór formularza ofertowego 

 Załącznik 2: Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym   

 Załącznik 3: Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Pytania i wyjaśnienia:  

Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień i uzupełnień, korekt w zakresie załączników oraz 

dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w przypadku błędów 

w złożonych dokumentach. Uzupełnieniu ani korekcie nie podlega formularz oferty (Załącznik nr 1), 

gdyż jego korekta lub uzupełnienie naruszałoby równouprawnienie Wykonawców. Wszelką 

korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z 

powołaniem się na sygnaturę postępowania. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i 

skierowane na adres Zamawiającego lub na adres mail (e-mail: info@fir.org.pl). Zamawiający udzieli 

wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego Zamawiający zamieści w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Osobą 

upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania w zakresie wyjaśnień 

jest Magdalena Skup, tel. 509 198 202, e-mail: info@fir.org.pl.  

Warunki udziału w postępowaniu:  

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:  

Nie dotyczy.  

 Wiedza i doświadczenie:  

Nie dotyczy 

 Potencjał techniczny:  

Nie dotyczy 

 Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:  

Nie dotyczy  

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  

Nie dotyczy  

 Dodatkowe warunki:  

Brak powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym. Ocena spełniania tego 

warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych Wykonawcy z Zamawiającym zgodnie Załącznikiem nr 3. W przypadku składania oferty 

wspólnej oświadczenie składa osobno każdy z podmiotów składających ofertę wspólną. 

  Warunki zmiany umowy:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących 

przypadkach i na określonych warunkach:   
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1) dopuszczalna jest zmiana terminów poszczególnych zamówień lub terminu realizacji umowy, 

jeżeli: 

a) konieczność zmiany terminów będzie spowodowana obiektywnymi czynnikami, które 

uniemożliwiają realizację zamówienia w terminie określonym w umowie oraz wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub 

b) konieczność zmiany terminu wynikać będzie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

a uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym w umowie. 

2) dopuszczalna jest zmiana liczebności i składu grup uczestników w ramach poszczególnych 

zamówień jeżeli konieczność będzie spowodowana obiektywnymi czynnikami niedotyczącymi 

Wykonawcy,  

3) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub 

zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana umowy w tym zakresie 

może nastąpić w przypadku braku możliwości dysponowania środkami finansowymi 

pochodzącymi z dofinansowania UE, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

wynagrodzenia Wykonawcy,  

4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na usunięciu rozbieżności lub doprecyzowanie 

umowy, jeżeli zajdzie konieczność usunięcie rozbieżności w zapisach umowy lub 

doprecyzowania zapisów umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie sposobu realizacji umowy lub sposobu 

realizacji poszczególnych obowiązków w ramach realizacji umowy, a także wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli konieczność zmiany zapisów umowy będzie 

wynikała ze zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty: 

 Formularz oferty (Załącznik nr 1), 

 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik 2) - w przypadku składania oferty 

wspólnej oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem 2 składa 

osobno każdy z podmiotów składających ofertę wspólną. 

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 3), 

W przypadku oferty wspólnej składanej przez konsorcjum osób prawnych oraz/lub osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą wszystkie Załączniki w imieniu konsorcjum składa jeden 

podmiot upoważniony pisemnie do złożenia oferty oraz podpisania umowy w imieniu konsorcjum 

przez pozostałe podmioty tworzące konsorcjum z wyłączeniem Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3, 

który powinien być podpisany osobno przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum.  

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę wspólną konsorcjum osób prawnych oraz/lub osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów 

składających ofertę wspólną w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 

W przypadku Wykonawcy będącego osobą prawną upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania 

oferty (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we 
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właściwym rejestrze (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do podpisywania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).  

Zamówienia uzupełniające:  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Ocena oferty:  

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty porównywane będą ze sobą. W ramach każdego zamówienia zostanie wyłoniony jeden 

Wykonawca, którego oferta uzyska najwięcej punktów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: 

K1: „Cena ofertowa”  – 100% (maksymalna liczba punktów – waga: 100) 

Przez cenę ofertową należy rozumieć całkowitą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia. Oferta 

może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

Zamawiający przyzna każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów na 
podstawie ceny podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z poniższym wzorem: 

 
gdzie: 
C – punkty przyznane Wykonawcy za kryterium cena,  
Cn – najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających rozpatrzeniu,  
Cob – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej, 
100 pkt – waga kryterium. 

Za ofertę najkorzystniejszą w ramach zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 

Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy wpisać do formularza ofertowego wypełniając 

odpowiednio Załącznik nr 1. Cena musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem. 

Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z 

udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 

W przypadku złożenia oferty przez osobę/osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 

cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty charakterystyczne w odniesieniu do osób 

fizycznych (np. koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). W przypadku wyboru oferty 

osoby fizycznej/osób fizycznych płatnikiem podatku dochodowego zobowiązanym do pobierania oraz 

odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy jest Zamawiający. Zamawiający z Wynagrodzenia 

Wykonawcy potrąci składki na ubezpieczeni społeczne/zdrowotne/zaliczkę na podatek dochodowy – 

jeżeli dotyczy. 

Wykluczenia:  

Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

lub Wykonawcy, którzy nie złożą oświadczenia o braku tych powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 2 (w 
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przypadku składania przez Wykonawcę oferty wspólnej oświadczenie składa osobno każdy z 

podmiotów składających ofertę wspólną)  

Inne źródła finansowania:  

Nie dotyczy 


