ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/24/IFPAN/2019/KB
1.

Zamawiający:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, przesyła
zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych na pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej.

2.

Zakres obowiązków dla Inspektorów stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.

4.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące liczone od dnia podpisania umowy.

5.

Warunki udziału w postepowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia tj. wykonaniem
lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jednej usługi wykonywanej w okresie minimum dwóch lat polegającej na wykonywaniu
czynności określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie
przeciwpożarowej (dz. U. Nr 178/09 poz. 1380 T.J.),
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany wykazać że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada tytuł
zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia
wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego.

6.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 50 %
doświadczenie – 50 %
Zamawiający przyzna dodatkowe 50 pkt jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada pięcioletnie
doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ochrony ppoż. w obiektach naukowobadawczych.
W celu potwierdzenia powyższych informacji wykonawca winien wypełnić Załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi
Wykonawcami.

7.

Istotne postanowienia umowy stanową Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8.

Oferty na formularzu stanowiącym Załączniki nr 2 i 4 do zapytania ofertowego należy przesłać
pocztą elektroniczną na adres: dzpie@ifpan.edu.pl.

9.

Termin składania ofert upływa dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 10:00.

10.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

11.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Podsiadłowicz, w godz. 09:00 - 15:00,
e-mail: kpod@ifpan.edu.pl.

12.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.

13.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia
żądanych dokumentów.

14.

Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.

15.

Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego, złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną
odrzucone.

16.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2016 r., poz. 38).

17.

Klauzula informacyjna–zamówienia publiczne(dotyczy wszelkich trybów dokonywania zakupów
towarów i usług w Instytucie Fizyki PAN) Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 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, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych
Lotników 32/46.

osobowych

jest Instytut

Fizyki

PAN., Warszawa, Al.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@ifpan.edu.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. c RODO w związku zart.
32 -34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)
i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077,
ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury z zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT na rzecz Administratora
danych w zakresie serwisowania i usuwania awarii systemów informatycznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres archiwizacji
dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych
Administratora.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i
ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. Przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

...................................................................................
miejscowość, data

...................................................................................
podpis pracownika realizującego zamówienie

Załącznik nr 1

Zakres obowiązków dla Inspektora

Do zadań inspektora będzie należał kompleksowy nadzór ppoż. w obiektach i na terenie Instytutu Fizyki
PAN w tym:
 nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż., przeprowadzanie kontroli i doradztwo merytoryczne
kierownictwu Instytutu Fizyki w kwestiach ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz informowanie o zmianach w przepisach prawa;
 dostosowywanie i wdrażanie regulaminów oraz instrukcji do obowiązujących ustaw i rozporządzeń
państwowych (w tym opracowywanie i bieżąca aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, planu ewakuacji);
 przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
wykonywanie analiz i sporządzanie protokołów ze stanu zabezpieczeń i warunków ochrony ppoż.,
aktualizowanie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową;
 realizowanie wytycznych Kanclerza PAN w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 inicjowanie działań dotyczących poprawy stanu i potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a
także przedkładanie wniosków o wyłączenie z użytkowania maszyn, urządzeń, instalacji lub
aparatury grożącej pożarem;
 reprezentowanie Instytutu Fizyki PAN przed ustawowymi instytucjami nadzorującymi ochronę
przeciwpożarową;
 przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 aktualizacja oznakowania obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej;
 sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych;
 współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w tym
ustalanie zasad i metod zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych w pomieszczeniach
laboratoryjnych, nadzór nad organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie gdzie trwają prace
remontowo – budowlane);
 nadzór nad rozmieszczeniem, ilością , terminową konserwacją i naprawami podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych tak, aby gwarantowały sprawne
funkcjonowanie. Prowadzenie rejestru urządzeń ppoż. i gaśnic.
 nadzór nad właściwym magazynowaniem i przechowywaniem środków łatwopalnych;
 przygotowywanie i prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych, raz na 2 lata.
Uśredniona szacunkowa liczba roboczogodzin w miesiącu wynosi 32.

Załącznik nr 2
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

OFERTA
My, niżej podpisani
………………………………………………...................................................................................................................................... ..

działając w imieniu i na rzecz:
……………………….................................................................................................................... .........................................................

w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące pełnienia funkcji inspektora ochrony
przeciwpożarowej.
składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy wykonanie za jedną godzinę pracy w wysokości:
Wartość brutto ………………...PLN (słownie: ……………………………………...………..)

2.
3.
4.

5.

6.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy
uwzględnieniu zapisów istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) …………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………...……………………………………………………………

7.

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)

nr tel./faksu ................................................................. e-mail................................................................................................
................................, dnia .............................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Umowa nr …………..
zawarta dnia …………….. roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową, pomiędzy:
Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02–668 Warszawa, Al.
Lotników 32/46, reprezentowanym przez: Dyrektora prof. dra hab. Romana Puźniaka, zwanym w dalszej
treści Zamawiającym
a
Firmą ……….. z siedzibą w …….., pod adresem: ul. ………., kod pocztowy ……….., wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………, …. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..…., NIP ……………..…..,
REGON ………..…………, reprezentowaną przez ………………………, zwaną w dalszej treści
Wykonawcą.
Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora ochrony
przeciwpożarowej. Załącznik Nr 1 do Umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ……….. 2019 r.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania
umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Zamawiający powierza a Wykonawca podejmuje się:
a) nadzoru nad stanem bezpieczeństwa ppoż., przeprowadzania kontroli i doradztwo merytoryczne
kierownictwu Instytutu Fizyki w kwestiach ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz informowanie o zmianach w przepisach prawa;
b) dostosowywania i wdrażania regulaminów oraz instrukcji do obowiązujących ustaw i rozporządzeń
państwowych (w tym opracowywanie i bieżąca aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, planu ewakuacji);
c) przeprowadzania okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
wykonywania analiz i sporządzanie protokołów ze stanu zabezpieczeń i warunków ochrony ppoż.,
aktualizowania dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową;
d) realizowania wytycznych Kanclerza PAN w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
e) inicjowania działań dotyczących poprawy stanu i potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a
także przedkładanie wniosków o wyłączenie z użytkowania maszyn, urządzeń, instalacji lub
aparatury grożącej pożarem;
f) reprezentowania Instytutu Fizyki PAN przed ustawowymi instytucjami nadzorującymi ochronę
przeciwpożarową;
g) przeprowadzania szkoleń pracowników z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej;
h) aktualizacji oznakowania obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej;
i) sprawowania nadzoru nad utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych;
j) współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w tym
ustalanie zasad i metod zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych w pomieszczeniach
laboratoryjnych, nadzór nad organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie gdzie trwają prace
remontowo – budowlane);
k) nadzoru nad rozmieszczeniem, ilością, terminową konserwacją i naprawami podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych tak, aby gwarantowały sprawne
funkcjonowanie. Prowadzenie rejestru urządzeń ppoż. i gaśnic.
l) nadzoru nad właściwym magazynowaniem i przechowywaniem środków łatwopalnych;
m) przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych, raz na 2 lata.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§2
Za wykonanie zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości (…) zł brutto
(słownie: (…) złotych) – za jedną godzinę pracy z tytułu wykonywania niniejszej umowy.
wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie.
Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przez maksymalnie 32 godziny w miesiącu.
Wynagrodzenie będzie obliczane na podstawie ilości faktycznie przepracowanych godzin wskazanych
przez Wykonawcę na fakturze lub rachunku.
Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty …………………zł brutto (słownie:
…………………złotych brutto).
Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT/rachunek otrzymana/y od
Wykonawcy do dnia 15-tego każdego miesiąca po wykonaniu świadczenia, potwierdzony przez
Zamawiającego.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia rachunku w siedzibie Zleceniodawcy.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz
pozwolenia do wykonywania usług, o których mowa w § 1, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca w pełni odpowiada, za zgodność i terminowość wykonywania usług.
§4

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie przez
Zamawiającego od umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu świadczeń objętych
niniejszą umową lub innych okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, skutkujących
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy – w wysokości 3% ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy.
3. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego
odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczeń z
Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. Wezwanie Zamawiającego
może być dokonane drogą mailową na adres e-mail Wykonawcy wskazany do korespondencji, bez
stosowania elektronicznego podpisu.
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1)
zajęcia majątku Wykonawcy;
2)
gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
3)
ogłoszenia likwidacji Wykonawcy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki odstąpienia lub dowiedzenia się
Zamawiającego o zaistnieniu takiej przesłanki. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.
4. Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1
Umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§7
1. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez
potrącenie lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od
wyboru Zamawiającego.
2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
1. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i drugi dla Wykonawcy.
2. Adresy wskazane w treści Umowy wiążą Strony do czasu doręczenia stronie informacji o zmianie adresu.
3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub
obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej
pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przed Sądem
właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI WYKONAWCA DYSPONUJE ORAZ WYKAZ USŁUG
spełniających wymagania określone w pkt 5 zapytania ofertowego.
Nazwa Wykonawcy .................................................................................
Adres Wykonawcy.....................................................................................
Rodzaj
specjalności
tj. tytuł zawodowy
inżynier pożarnictwa
lub ukończone w
Szkole Głównej
Służby Pożarniczej
studia wyższe w
zakresie inżynierii
bezpieczeństwa w
specjalności
inżynieria
bezpieczeństwa
pożarowego.

Lp.

Imię i nazwisko
osoby, która będzie
pełnić funkcję

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a
także zakresu
wykonywanych czynności

Nr uprawnień, data ich
wydania, zakres uprawnień,
nazwa organu który je wydał

Nazwa i zakres
przedmiotu
zamówienia - usługi

Data wykonania od dnia – do
dnia
dd/ mm/ rrrr

Nazwa i adres odbiorcy

Warunki udziału w postępowaniu

Kryterium oceny ofert

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte
w wykazie podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
.................. dnia ...................................................................
…………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

