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Zaproszenie do składania ofert

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 , poz. 759/, na podstawie art. 701
Kodeksu Cywilnego ogłasza przetarg na przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie bhp.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są następujące szkolenia:
1. Szkolenia okresowe BHP dla osób na stanowiskach robotniczych — 61 pracowników,
2. Szkolenia okresowe BHP dla osób na stanowiskach innych tj medycznych — 226 pracowników
3. Szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami — 32 pracowników,
4. Szkolenia okresowe BHP dla osób na stanowiskach administracyjno — biurowych ~ 23 pracowników,

Łącznie w 2020 roku do przeszkolenia jest 343 pracowników,
oraz

5. Szkolenie jednorazowe „zasady bezpiecznej obsługi butli ciśnieniowy z gazem medycznym (tlen,
podtlenek azotu, argon, dwutlenek węgla. . .) — 8 pracowników

II. Przygotowanieoferty

Ofertę wraz z potwierdzonym (akceptowanym) wzorem umowy należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście lub pisemnie listem) pokój nr 2 do dnia 13.03.2020 do godz. 12:00
b) opakowaćwjednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe: Szkolenia Znak sprawy: D/BI-IP/ 1/2020

Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy

III. Ocena ofert

1. Cena oferty - 100 % oceny

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w innej walucie niż PLN.

3. Cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty, upusty i traktowana jako ostateczna do
zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:
— Wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, nie

- Podatek VAT,
— Koszty transportu i przesyłek

4. Ewentualne upusty, oferowane przez oferenta muszą być ujęte kwotowo lub procentowo od ceny netto
oferty.

41—902 Bytom. ul. S. Batorego 15; NIP: 6262511259; REGON: 270235892
TEL.: 32 786—16—42; FAX: 32 786-16-46;

STRONA WWW: www.sinta12.bxtom.El; E—MAIL: sekretariathzpitalŻ.bytom.pl



. @ Śląskie.
Szpital SpecialistvcznvNr 2 W Bytomiu

Jednostka ochrony zdrowiaSamorząduWojewództwa Śląskiego

5. Zasady wyboru oferty.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę

z najniższą ceną i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i postanowieniami niniejszego zaproszenia.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o

takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

IV. Kontakt z wykonawcą
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Specjalista ds. BHP Janusz Duda
tel: 32 7861442
e-mail: bhngszpitaleyjompl

V. Wyjaśnienia
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

VI. Powiadomienie
Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej informuje na stronie internetowej wskazując firmę
(nazwę) i siedzibę tego , którego ofertę wybrano.
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