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PO VII WB 262.17.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę  Okręgową  w Zielonej Górze 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, 
zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu BHP i PPOZ dla 
Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 
i obiektów, zgodnie z poniższymi warunkami. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu pełnej opieki BHP 

i PPOZ dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur 
rejonowych i obiektów. 

2. Powierzenie sprawowania opieki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, następuje 
w oparciu o art. 23711  *2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. 2018.917.tj. — z późn. zm.) oraz obejmuje wykonywanie czynności 
wynikających w szczególności z: 

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018.917.tj. 
— z późn. zm.); 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. 2003.169.1650 tj. — z późn. zm.); 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. 2004.180.1860 — z późn. zm.); 
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. 2018.620.tj.); 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719). 

3. Przedmiotem zamówienia są  usługi wymienione w formularzu ofertowym (zał. nr  4), 
które będą  świadczone dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 



Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia do prowadzenia spraw z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także 
do prowadzenia szkoleń  z zakresu BHP, PPOŻ  i pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Wykonawca gwarantuje zastępstwo osób wykonujących przedmiot zamówienia oraz 
czas reakcji na zdarzenia wypadkowe — maksymalnie do 48 godzin od powzięcia 
informacji o zdarzeniu. 
Terminy wykonywania czynności, poza zdarzeniami wypadkowymi, będą  
każdorazowo uzgadnianie między stronami. 
Za świadczenie opieki BHP i PPOZ strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe, 
którego wysokość  nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy. 
Pozostałe usługi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą  wynagradzane 
zgodnie ze złożoną  ofertą. 
Ceny jednostkowe za świadczenie poszczególnych usług nie mogą  ulec zmianie 
w całym okresie trwania umowy, a także obejmują  wszystkie koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez 
Wykonawcę  z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględniają  wszelkie 
czynności związane z prawidłową, terminową  realizacją  przedmiotu zamówienia. 
Rozliczanie będzie następowało w cyklu miesięcznym na podstawie faktur 
wystawianych przez Wykonawcę. 
Złożona przez Wykonawcę  oferta musi zawierać  informacje o cenach jednostkowych 
wszystkich wskazanych pozycji formularza ofertowego. 
Ilości wskazane w formularzu ofertowym posiadają  wyłącznie zastosowanie 
kalkulacyjne (szacunkowe) w oparciu o zdarzenia w poprzednich miesiącach i nie 
stanowią  zobowiązania Zamawiającego. Wyliczona na tej podstawie cena posłuży 
do wybrania najkorzystniejszej oferty. Rzeczywista ilość  zdarzeń  w trakcie realizacji 
umowy wynikać  będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiajacego. Faktyczne 
wynagrodzenie za wykonane usługi dokonywana będzie na podstawie cen 
jednostkowych. 
Czas trwania umowy: 36 miesięcy, z terminem obowiązywania od dnia 30.07.2018 r. 
Za zakończenie trwania umowy uznaje się  dzień, w którym umowa wygasa z powodu 
upływu okresu, na który została zawarta lub wcześniej — w wyniku wyczerpania 
łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, przewidywanego na realizację  przedmiotu 
zamówienia. 
Termin płatności faktury ustala się  na 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego. Płatność  zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w nastepujących sytuacjach: 
a/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy — 10% wartości brutto części 
umowy pozostałej do zrealizowania w momencie odstąpienia; 
b/ za niedotrzymanie umówionego terminu realizacji przedmiotu umowy — 0,1% 
wartości brutto umowy za każdy dzień  zwłoki. 
Kryteria wyboru oferenta: najkorzystniejsza cena — waga 100%. 



Całkowitą  cenę  oferty stanowi suma wartości brutto za realizację  poszczególnych 
usług w całym okresie trwania urnowy, wg danych szacunkowych ujętych 
w formularzu ofertowym. 
Osobą  wskazaną  do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach dotyczących 
niniejszego zapytanie ofertowego jest: 
Anna Szechowska, 
tel. 68 329 17 14, 
faks 68 329 17 13, 
e-mail: aszechowska@zielona-gora.po.gov.pl  
Na ofertę  składa się  wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, przesłany wyłącznie drogą  
elektroniczną, na adres e-mail lub nr faksu wskazane w pkt 19. 
Termin składania ofert upływa w dniu 6.07.2018 r. 

Załączniki. 
wykaz jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, 
wykaz podręcznego sprzętu PPOZ znajdującego się  na wyposażeniu jednostek 
organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, 
klauzula informacyjna RODO, 
formularz ofertowy. 

/AS 

Zastępca 
ra Olcręgo 



Załącznik nr ł  do zapytania ofertowego 
sygn. PO VII WB 262.17.2018 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 

Adres 

jednostki 

Funkcja 

obiektu 
Konstrukcja obiektu 

Liczba 

zatrudnionych 
Uwagi 

1 

Prokuratura Okręgowa 

i Rejonowa 

w Zielonej Górze 

ul. Partyzantów 42 

65-950 Zielona 

Góra 

biurowa 

konstrukcja murowana, wykonanna 

technologią  tradycyjną, 4 

kondygnacje nadziemne, 

calypodpiwniczony, dwie klatki 

schodowe,jeden dźwig osobowy, 

dach plaski kryty papą, budynek 

wyposażony w instalacje: wodono- 

kanalizacyjną, elektryczną, 

centralnego ogrzewania, klapy 

dymne na klatakach schodowych 

P.O.- 81 

P.R. -45 

grupy zawodowe: 

prokuratorzy, 

pracownicy 

administracyjno 

— biurowi (w tym: 

urzędnicy 

I pracownicy 

obsługi) oraz 

kierowcy 

 

Prokuratura 

Rejonowa 

w Krośnie Odrzańskim 

ul. Piastów 10 

66-600 Krosno 

Odrzańskie 

biurowa 

brak danych- w trwałym zarządzie 

Prokuratury Okręgowej w Zielonej 

Górze pozostaje tylko jedno piętro, 

reszta budynku należy do Sądu 

Rejonowego w Krośnie Odrzańskim 

14 

grupy zawodowe: 

prokuratorzy, 

pracownicy 

administracyjno 

— biurowi (w tym: 

urzędnicy 

i pracownicy 

obsługi) oraz 

kierowcy 

 

Prokuratura Rejonowa 

w Nowej Soli 

wraz z garażem 

wolnostaojącym 

ul. Piłsudskiego 38 

67-100 Nowa Sól 
biurowa 

murowany, całkowicie 

podpiwniczony, 2 kondygnacje 

nadziemne + użytkowe poddasze, 

dach czteropotaciowy kryty papą, 

na kostrukcji drewnianej, budynek 

wyposażony w instalacje wodno- 

kanalizacyjną, gazową  co., 

i elektryczną  

26 

grupy zawodowe: 

prokuratorzy, 

pracownicy 

administracyjno 

— biurowi (w tym: 

urzędnicy 

i pracownicy 

obsługi) oraz 

kierowcy 

 
Prokuratura Rejonowa 

w Swiebodzinie 

ul. Poznańska 10 

66-200 Swiebodzin 
biurowa brak danych - lokal wynajmowany 21 

grupy zawodowe: 

prokuratorzy, 

pracownicy 

administracyjno 

— biurowi (w tym: 

urzędnicy 

i pracownicy 

obsługi) oraz 

kierowcy 



 
Prokuratura Rejonowa 

we Wschowie 

ul. Garbarska 11 

67-400 Wschowa 
biurowa 

murowany metodą  tradycyjną  
z cegły, całkowicie podpiwniczony, 

2 kondygnacje nadziemne + 

nieużytkowe poddasze, dach 

spadzisty, kryty dachówką  
ceramiczną, Instalacje w budynku: 

wodno-kanalizacyjna, elektryczna, 

gazowa co. 

9 

grupy zawodowe: 

prokuratorzy, 

pracownicy 

administracyjno 

— biurowi (w tym: 

urzędnicy 

i pracownicy 

obsługi) oraz 

kierowcy 

 

Prokuratura Rejonowa 

w Żaganiu 

wraz z budynkiem 

wolnostaojacym 

garażowo- 

gospodarczym 

ul. Dworcowa 57 

68-100 Żagań  
biurowa 

budynek murowany,podpiwniczony, 

2 kondygnacje nadziemne 

+ użytkowe poddasze, dach 

spadzisty, konstrukcja drewniana, 

kryty dachówką  ceramiczną  obiekt 

wyposazony w Instalacje wod-kan, 

elektryczna I gazową  co. 

23 

grupy zawodowe: 

prokuratorzy, 

pracownicy 

administracyjno 

— biurowi (w tym: 

urzędnicy 

I pracownicy 

obsługi) oraz 

kierowcy 

 

Prokuratura Rejonowa 

w Żarach 

wraz z garażem 

wolnostaojącym 

ul. Górnośląska 17 

68-200 żary 
biurowa 

budynek murowany, 

całkowicie podpiwniczony, dwie 

kondygnacje nadziemne, dach 

plaski, kryty papą, w budynku 

instalacje wod-kan, elektryczna i 

gazowa co. 

25 

grupy zawodowe: 

prokuratorzy, 

pracownicy 

administracyjno 

— biurowi (w tym: 

urzędnicy 

i pracownicy 

obsługi) oraz 

kierowcy 

 

Ośrodek Szkoleniowo- 

Wypoczynkowy 

w Niesulicach 

Działka nr 145/3 

Niesulice 

gmina Skape, 

powiat 

swiebodziński 

rekreacyjna 

murowana świetlica z płaskim 

dachem krytym papą, 

niepodpiwniczona, 8 domków 

camplgowych murowanych, 

dwa drewniane, budynki murowane 

wyposażone w instalacje wod-kan. 

i elektryczną  

nie dotyczy nie dotyczy 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
sygn. PO VII WB 262.17.2018 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU PPOŻ. 
POZOSTAJĄCEGO NA WYPOSAŻENIU OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO 

LP. RODZAJ 
SPRZĘTU 

ILOŚĆ  Isztl 

ZIELONA 
GÓRA 

KROSNO 
ODRZAŃSKIE 

NOWA 
SÓL 

A 
p WIEBODZIN WSCROWA ŻAGAŃ  ŻARY 

OSR 
NIESULICE 

RAZEM 
2018 

1 Gaśnica 
GP- I xABC 

4 1 I 1 1 I 1 O 10 

2 
Gaśnica 
GP-2xABC 

O 9 4 I O O O 10 24 

3 Gaśnica 
GP-4xABC 

34 4 O I 6 14 7 O 66 

4 
Gaśnica 
GP-6xABC 5 2 6 5 O 1 3 2 24 

5 Gaśnica 
UGS-2x 

3 I I I 1 I I O 9 

6 
Koc 
gaśniczy 

4 O 2 O I I I O 9 

7 
Sieć  
hydrantowa 
wewnętrzna 

I O I O O 1 1 O 4 

8 
Węże 
hydrantowe 10 O 5 O O 4 3 O 22 

9 Hydranty 
wewnętrzne 

10 O 5 O O 4 3 O 22 

10 
Drzwi 
przeciw- 
pożarowe 

26 O 11 O O 12 6 O 55 

11 
Hydrant 
zewnętrzny 

O O I O O O O O 1 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
sygn. PO Vil WB 262.17.2018 

Klauzula informacyjna (RODO) 

związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

Administratorem danych osobowych jest Prokurator Okręgowy z siedzibą  przy 

ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail 

selcretariatzielona-gora.po.gov.pl   

Inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, 

e- mail: iod(&,zielona-gora.po.gov.pl   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ, sygn. PO VII WB 262.17.2018 

prowadzonym w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których 

wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro; 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; 

Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą  podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*; 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

wart. 18 ust. 2 RODO**; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*- 	Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować  zmianą  
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą  postanowień  
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą  Pzp oraz nie może naruszać  integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 



PO VII WB 262.17.2018 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy na świadczenie usług z zakresu bhp I ppoz 

Formularz ofertowy na usługi z zakresu BHP i PPO2 

miejscowość, data 

Nazwa firmy (Wykonawcy)] 

Adres Wykonawcy:i 

NIP: 
tel: 

emall: 

Lp Nazwa Jedno- 
stka 

Szacowana 
ilość  

zapotrzebo- 
wania na 
usługi w 
okresie 
trwania 
umowy 

Cena 
jednostko- 

wa 
 

Wartość  netto 
Stawka 

VAT 
Wartość  brutto 

Sprawowanie opieki BHP i PPOŹ  
1 	opieka BHP i PPO2 - ryczałt miesięczny 	 miesiąc 	36 	 0,00 z1 	 0,00 z1 

Szkolenia wstępne z zakresu BHP 

1 pracodawca osoba 4 0,00 z1 0,00 z1 
2 stanowiska kierownicze osoba 8 0,00 zł  0,00 z1 
3 stanowiska administracyjno - biurowe osoba 42 0,00 z1 0,00 z1 
4 stanowiska robotnicze osoba 4 0,00 zł  0,00 zł  

Szkolenia okresowe z zakresu BHP 

1 pracodawca osoba 4 0.00 zł  0,00 zł  
2 stanowiska kierownicze osoba 10 0,00 zł  0,00 zł  
3 stanowiska administracyjno - biurowe osoba 106 0.00 z1 0,00 zł  
4 stanowiska robotnicze osoba 10 0,00 zł  0,00 z1 

Szkolenia specjalistyczne 

1 ochrona przeciwpożarowa osoba 4 0,00 zł  0,00 zł  
2 pierwsza pomoc przedmedyczna osoba 6 0,00 zł  0.00 zł  
3 próbna ewakuacja osoba 4 0,00 zł  0,00 z1 
4 praktyczne szkolenie PP0,2 z użyciem podstawowego sprzętu PPO2 osoba 4 0,00 z1 0,00 zł  

Dodatkowe usługi z zakresu BHP 
1 ocena ryzyka zawodowego osoba 2 0,00 zł  0,00 z1 
2 obsługa powypadkowa (pełna dokumentacja powypadkowa) osoba 14 0,00 zł  0,00 z 

Przeglądy sprzętu PPOŹ  
gaśnica GP-1x ABC sztuka 30 0,00 zł  0,00 z 

2 gaśnica GP-2xABC sztuka 72 0,00 z! 0,00 z1 
3 gaśnica GP-4xABC sztuka 198 0,00 z1 0,00 z 
4 gaśnica GP-6xABC sztuka 72 0,00 z1 OBO zł  
5 gaśnica 1JGS-2x sztuka 27 0,00 zł  0,00 z 
6 koc gaśniczy sztuka 27 0,00 z1 0,00 zł  
7 sieć  hydrantowa wewnętrzna sztuka 12 0,00 zł  0,00 zł  
8 węza hydrantowe sztuka 66 0,00 z1 0,00 zł  
W hydranty wewnętrzne sztuka 66 0.00 zł  0.00 z1 

10 drzwi przeciwpożarowe sztuka 165 0,00 zł  0,00 zł  
11 hydrant zewnę  rzny sztuka 3 0,00 zł  0,00 z1 

Naprawy sprzętu PPOŹ  
1 gaśnica GP-1x ABC sztuka 10 0,00 z1 0,00 z1 
2 gaśnica GP-2xABC sztuka 24 0,00 z1 0,00 z1 
3 gaśnica GP-4xABC sztuka 66 0,00 z1 0,00 z1 
4 gaśnica GP-6xABC sztuka 24 0,00 zł  0,00 z1 
5 gaśnica UGS-2x sztuka 9 0,00 z1 0,00 z1 
6 koc gaśniczy sztuka 9 0,00 zł  0,00 zł  
7 sieć  hydrantowa wewnętrzna sztuka 4 0,00 zł  0,00 z1 
8 węże hydrantowe sztuka 22 0,00 zł  0,00 z1 
9 hydranty wewnętrzne sztuka 22 0,00 z1 0,00 z1 

10 drzwi przeciwpożarowe sztuka 55 0,00 zł  0,00 z1 
11 hydrant zewnętrzny sztuka I 0,00 zł  0,00 z1 



Dodatkowe us ugi z zakresu PPOŻ  
wymiana proszku gaśniczego ABC 1 kg sztuka 1 0,00 zł  0,00 zł  

2 montaż  gaśnic, znaków sztuka 1 ODO zł  0,00 z1 
3 próba ciśnieniowa w zbiornikach gaśnic UDT sztuka 1 0,00 zł  0,00 zł  
4 pomiar ciśnienia roboczego i wydajności w hydrantach sztuka 1 0,00 zł  0,00 zł  
5 pomiar ciśnienia w węzach hydrantowych sztuka 1 0,00 z1 0,00 zł  
6 wymiana zaworu hydrantowego sztuka 12 0,00 z1 0,00 zł  
7 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego sztuka 2 0,00 z1 0,00 z1 

R A Z E M 0,00 zł  0,00 z1 

Oświadczamy, te zapoznaliśmy się  z treścią  zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń  oraz przyjmujemy warunki w nim określone. w 
szczególności: 
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
- spełniamy warunki określone przez Zamajwiajacego, 
- akceptujemy wskazany termin obowiązywania umowy, 
- akceptujemy termin płatności tj. 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT, 
-w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję  się  do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. 

podpisy osoby/osób uprawnionych 
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