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MUZEUM  SIŁ POWIETRZNYCH  

w DĘBLINIE 

 

08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1 

tel. / fax  261 519 450      

                           NIP: 5060105805             REGON: 060738970 

Dęblin dnia 14.12.2018 r. 
 
 

Z AP Y T AN I E    O F E R T O W E  

 

I.  ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

Adres: ul.  Lotników Polskich 1 , 08 – 530 Dęblin 

Tel. MON 261 519 450 

NIP 5060105805 

REGON 060738970  

E-mail: administracja@muzeumsp.pl 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W związku z faktem, że Zamawiający przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego 

realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie 

będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość 

rezygnacji z realizacji usługi. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie BHP dla MSP w Dęblinie. 

2. Usługa będzie polegała w szczególności na: 

a) szkolenie pracowników z zakresu BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne  

i okresowe); 

b) doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP; 

c) pełna obsługa postępowań powypadkowych; 

d) ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (w tym przygotowanie 

opisu ryzyka); 

e) okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów); 

f) ocena ergonomii; 

g) audyty z zakresu BHP; 
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h) zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, 

chorób zawodowych); 

i) bieżąca informacja i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm.  

3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawcy musi przedłożyć Zamawiającemu 

kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby świadczącej usługi.  

4. Termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: posiadanie uprawnień do świadczenia usług  

w zakresie bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

V.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zaleca się, żeby Oferent stworzył ofertę na „Formularzu cenowym” załączonym do niniejszego 

zapytania. 

2. Oferta powinna być: 

a) posiadać datę sporządzenia,  

b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP lub Pesel w przypadku 

osoby fizycznej. 

 

V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana e-mailem na adres: administracja@muzeumsp.pl.  

2. Termin przesłania ofert: do  dnia  19 grudnia 2018 r. do godz. 13.00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI.   OCENA OFERT 

         Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

         najniższa cena. 

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy będą mogli się dowiedzieć telefonicznie pod  nr 

tel. 261 519 467. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 

2. Klauzula informacyjna – zał. nr 2 

3. Wzór umowy – zał. nr 3 
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Zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie na „Świadczenie usług  

w zakresie BHP dla MSP w Dęblinie” przedkładam niniejszą ofertę. 

 

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferuję wykonanie zamówienia za następującą 

kwotę:  

FORMULARZ CENOWY 

Lp. Nazwa zadania 
Cena ofertowa 

(brutto) za 1 m-c 

Ilość m-cy Razem cena ofertowa 
(brutto)  

A B C D E = C x D 

1. Usługa w zakresie BHP   12 
 

 

słownie brutto: ……………………………………………………………………………. 

1. Oświadczam, że posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny  

i/lub dysponuję osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 

2. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie Zamówienia. 

3. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym  

w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą oferta przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

5. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych 

osobowych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w związku z prowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (zał. nr 2 do zapytania ofertowego). 

6. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

7. Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………… 

NIP/Pesel: ………………………………                                REGON:  ………………………………… 

 

Nr tel.: …………………… e – mail: ………………….. 

 

………………………………….., dnia  ……………………………… 
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Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wynikająca z art. 13 RODO 

 

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 

(RODO), informujemy osoby fizyczne  biorące udział w postępowaniu, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,  

ul. Lotników polskich 1, 08-530 Dęblin. 

2. W razie  pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez 

Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

30 000 euro, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność podjęcia działań przed 

zawarciem umowy a następnie jej wykonania).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa oraz osoby lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 

mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej). 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału  

w postępowaniu a następnie w celu realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych 

uniemożliwia realizację celów wskazanych w pkt. 3. 

8. 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 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego); 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 

ust. 3. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
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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);   

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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. b RODO. 
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Zał. nr 3 do zapytania ofertowego 

UMOWA /wzór/ 

 

Nr ............. 

 

MUZEUM  SIŁ  POWIETRZNYCH w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 80 – 530 Dęblin, 

reprezentowanym przez Dyrektora Pawła Pawłowskiego, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

§ 1 

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań z zakresu BHP  

w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a w szczególności::  

1) szkolenie pracowników z zakresu BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne  

i okresowe); 

2) doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP; 

3) pełna obsługa postępowań powypadkowych; 

4) ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (w tym przygotowanie 

opisu ryzyka); 

5) okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów); 

6) ocena ergonomii; 

7) audyty z zakresu BHP; 

8) zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, 

chorób zawodowych); 

9) bieżąca informacja i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zadań służby BHP.  

 

 § 4 

Osobami odpowiedzialnymi z tytułu realizacji umowy i wyznaczonymi do kontaktów w związku  

z realizacją umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego – Pan/i………… tel. ………., e-mail ……………..…… 

2) ze strony Wykonawcy Pan/i ……………… tel.…………...., e-mail …………….……… 

 

§ 5 

1. Maksymalna wartość umowy z tytułu zarządzana ciągłą zdatnością do lotu za cały okres trwania 
umowy określony w § 9 ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi: 
............ zł brutto ( słownie: .....................................................). 

2. Zapłata należności, określonej w ust. 1, przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy następować 

będzie w częściach za każdy pełny miesiąc kalendarzowy, w którym realizowana jest umowa  

w kwocie: ............ zł brutto ( słownie: .....................................................), 

na podstawie faktury VAT/rachunku Wystawionej/go przez Wykonawcę. 

3. Cena za wykonane zadania ma charakter ryczałtowy i pozostaje niezmienna w trakcie trwania 

umowy. 

4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi miesięcznie, z dołu przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej/go faktury/rachunku od 

Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu umowy bez zastrzeżeń Zamawiającego. 
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§ 6 

1. Zamawiający działając jako administrator danych osobowych swoich pracowników oraz byłych 

pracowników powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zawartych w swoich 

zbiorach w zakresie niezbędnym do celów wykonania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu  

i zakresie wskazanym w niniejszej Umowie. Wykonawca zobowiązuje się nie przetwarzać danych 

osobowych powierzonych mu przez Zamawiającego dla swoich własnych celów. 

3. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje następujące operacje wykonywane na danych 

osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie  

i usuwanie, zarówno w formie tradycyjnej, jak i w systemach informatycznych. Przetwarzanie 

danych osobowych przez Wykonawcę będzie miało miejsce w siedzibie MSP w Dęblinie. 

4. Od obowiązku zachowania tajemnicy Wykonawca zwolniony jest w przypadku, gdy ze względu na 

obowiązujące przepisy prawa musi ujawnić informacje uprawnionym organom państwowym. 

5. W przypadku , gdy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe niezgodnie z niniejszą umową 

lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

                                                               

                                                              § 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości  kwoty wskazanej  

w § 5 ust. 2 w razie nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5  

ust. 1.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 8 

W związku z wykonywaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych od zamawiającego  

w związku z wykonywanym na jego rzecz świadczeniem usług BHP; 

2) przedstawiania informacji o stanie prowadzonych spraw. 

 
§ 9 

1. Na wypadek sporu między Stronami dotyczącego realizacji postanowień niniejszej umowy Strony 

są zobowiązane do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na 

rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgłoszonego przez Stronę. Strona ma obowiązek pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia 

na piśmie. W razie odmowy uznania roszczenia przez Stronę, względnie nie udzielania 

odpowiedzi na roszczenie w ustalonym terminie Strona jest uprawniona do wystąpienia  na drogę 

postępowania sądowego. 

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10  

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku  

z realizacją niniejszej umowy pomiędzy Stronami będzie sporządzona na piśmie i podpisana 

przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesłane drogą pocztową (listem lub 

kurierem), za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się  na numer faksu oraz na 

adres poczty elektronicznej lub doręczane osobiście. 

2. Każda ze Stron jest zobowiązana do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca 

siedziby, faksu, adresu poczty elektronicznej. Zawiadomienia wysłane na ostatni znany Stronie 
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adres siedziby, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej, Strony uznają za skutecznie 

doręczone. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną 

część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:  

a) Zamawiający: Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, 

b) Wykonawca: …………………………………………………….,   

3. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego w formie pisemnej - pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną 

korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.  

 

 § 12 

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. W związku z tym, że wartość umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  30.000 

euro nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  

3. Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                   ……………………………… 

Zamawiający                                                                               Wykonawca 

 


