
Warszawa, dnia Ą
.. iidnia 2017 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
AL. J. CH. SZUCHA 2/4

00-582 WARSZAWA
NIP 526-23-86-150

RCL.BA.271 1.39/2017

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 14/2017

1. Zamawiający:

Skarb Państwa — Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-5 82 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Świadczenie usiug w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

ochrony przeciwpożarowej

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej na rzecz Rządowego Centrum

Legislacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zalączniku nr 2 do zapytania

— Istotne postanowienia umowy.

3. Klauzula społeczna:
3.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby wskazanej

zgodnie z warunkiem udziału w zapytaniu o którym mowa w ust. 7 pkt 7.1 ppkt 3 lit. a

lub c.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące klauzuli społecznej określa załącznik nr 2

do zapytania — Istotne postanowienia umowy.

4. Miejsce wykonania zamówienia: al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, 00-582 Warszawa.

5. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia

30 czerwca 2018 r.

6. Wadium:

Zamawiający nie wymaa wniesienia wadium.
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7. Warunki udziału w zapytaniu:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia

do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek

ich posiadania, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz którzy dysponują lub będą

dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest wpisany do ewidencji szkół

i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2198 ze zm.),

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że, w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy — w tym

okresie), należycie wykonał co najmniej 2 usługi trwające nieprzerwanie przez

okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, polegające na świadczeniu usług

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony

przeciwpożarowej w zakładach pracy zatrudniających średniorocznie co najmniej

150 osób (przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie jedenlą

kontrakt/umowę).,

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

a) co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję „Specjalisty ds. BHP”

posiadającą:
y uprawnienia zawodowe niezbędne dla osób pełniących zadania służby

BHP wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września

1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.);
V doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług/zamówień, z których

każde spełnia łącznie następujące warunki:

• usługi/zamówienia polegały/lub których częścią było pełnienie

zadań służby BHP w zakładach pracy zatrudniających

średniorocznie co najmniej 150 osób;

• usługi/zamówienia były/są wykonywane w sposób ciągły przez

okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

b) co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję „Specjalisty ds. PPOŻ”

posiadającą uprawnienia dla osób wykonujących działania w zakresie

wykonywania zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej zgodnie

z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.).

c) co najmniej 1 osobą posiadającą łącznie powyższe

uprawnienia/doświadczenie.
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7.2. Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w zapytaniu będzie dokonana

w oparciu o treść dokumentów, o których mowa w pkt 9 zapytania, na zasadzie

„spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.

7.3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunku nie będą oceniane.

8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi

kryteriami:

L p Kryterium Waga

1. Cena brutto za wykonanie całości zamówienia 60%

2. Doświadczenie „Specjalisty ds. BHP 20%

3 Koncepcja realizacji zamówienia 20%

1) Cena brutto za wykonanie calości zamówienia — 60%

Punkty w kryterium „cena brutto za wykonanie całości zamówienia” zostaną przyznane wg

poniższego wzoru:
Cena oferty najtańszej

x 60
Cena oferty badanej

2) Doświadczenie „Specjalisty ds. BHP” — 20%

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku „Specjalisty ds. BHP” posiadającą:
/ uprawnienia zawodowe niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP wynikające

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

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.);
y doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług/zamówień, z których każde spełnia

łącznie następujące warunki:

• usługi/zamówienia polegały/lub których częścią było pełnienie zadań służby BHP

w zakładach pracy zatrudniających średniorocznie co najmniej 150 osób;

• usługi/zamówienia były/są wykonywane w sposób ciągły przez okres co najmniej

12 kolejnych miesięcy.

Za wykazanie osoby, posiadającej ww. uprawnienia oraz doświadczenie, Zamawiający

przyzna O pkt.

Ocenie Zamawiającego podlegać będzie doświadczenie osoby zgłoszonej w ofercie pełniącej

funkcję „Specjalisty ds. BHP” tj.:

- za każdą wykazaną usługę/zamówienie powyżej wymaganych, Zamawiający przyzna 1 pkt.

lub

- za każdy dodatkowy rok stażu pracy powyżej wymaganych, Zamawiający przyzna 1 pkt.
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Jeżeli wykazane usługi/zamówienia były realizowane na rzecz jednostek sektora finansów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierj,nia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zamawiąjący przyzna dodatkowo 1 pkt.

Punkty uzyskane przez ocenianego specjalistę zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

Ilość punktów oferty badanej

x 20

Najwyższa ilość punktów

3) Koncepcja realizacji zamówienia — 20%

Ocena za „koncepcję realizacji zamówienia” zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego.

Zamawiający przyzna punkty w skali od 1 do 5, na podstawie przedstawionego

przez Wykonawcę opisu sposobu realizacji oczekiwanych przez Zamawiającego w ramach

zamówienia usług oraz opisu proponowanych zasad realizacji całości zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał i badał szczegółowość, czytelność, przejrzystość oraz

precyzyjność opisu sposobu realizacji zamówienia, proponowaną organizacja realizacji

zamówienia w tym propozycje współpracy z Zamawiającym, zaproponowany przez

Wykonawcę zakres zaangażowania pracowników Zamawiającego w realizację zamówienia

i przekazania im wiedzy z zakresu tematyki przedmiotu zamówienia. Premiowane będą

metody pracy maksymalizujące transfer wiedzy do Zamawiającego, minimalizujące

niezbędne obciążenia pracowników Zamawiającego.

Przyznane punkty zostaną podstawione do poniższego wzoru:

Ilość punktów oferty badanej

x 20

Najwyższa ilość punktów

Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny

oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

9. Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

9.1. Wypełniony formularz oferty.

9.2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy w zakresie przedmiotu

zamówienia.

9.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do realizacji

zamówienia odpowiednich uprawnieiVkwalifikacj i/certyfikatów w zakresie niezbędnym

do realizacji zamówienia.

9.4. Koncepcję realizacji zamówienia.

9.5. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
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9.6. Dokumenty rejestrowe firmy (PESEL właściciela w wypadku działalności

gospodarczej. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć

do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób

reprezentowania spółki).

10. Miejsce i termin składania ofert:

10.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: . grudnia 2017 r. do godziny: 1000.

10.2. Ofertę można złożyć:

10.2.1. osobiście w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4

Kancelaria Ogólna z dopiskiem na kopercie:

Zapytanie ofertowe nr 13/20 17

Oferta na

„Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

ochrony przeciwpożarowej”

10.2.2. przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J.

Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa z dopiskiem na kopercie —jak w pkt 10.2.1.

10.2.3. przesyłając drogą elektroniczną na adres: zamowienia_wzp®rcl.goy.pl (należy

dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty,

o których mowa w pkt 9 zapytania).

10.3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 10.1. zostaną niezwłocznie zwrócone

bez otwierania.

10.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

11. Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktu:

Pani Paulina Szprynger-Walczewska, tel: (22) 694-62-35, e-mail:

pswa1czewskarcl.goy.pl

12. Uwagi końcowe:

12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia

bez podania przyczyny.

12.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi

Wykonawcami.

12.4. Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu

odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia.

12.5. Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie

na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej

ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty

z wymaganiami.
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12.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

12.7. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Centrum do zawarcia umowy, jak

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamówień publicznych.

Dyrektor komórki

organizacyjnej Centrum

wiaściwej do spraw zamówień

publicznych

Zalączniki:
Załącznik nr 1 — Formularz oferty

Załącznik nr 2 — Istotne postanowienia umowy
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