
 
 
 
 
 

 
 

Łódź, dnia 4 stycznia 2021 r. 
 

 
Zapytanie ofertowe 

 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi (zwane dalej: Zamawiającym), zwraca się 

z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na: 

„Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BHP 

dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi” 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny  
NIP 725-207-66-21 
Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104 
Tel. 42 233-54-90 
Fax 42 233-54-97 
e-mail: biuro@lom.lodz.pl 
 

II. Termin wykonania zamówienia:  
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 r. Ostateczne terminy poszczególnych szkoleń 

Zamawiający ustali z wybranym Wykonawcą.  

 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przy 

udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się. 

  

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia szkoleń z zakresu BHP (wstępnych 
i okresowych) wraz z ich dokumentowaniem na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy: 

1.1. prowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego (w ramach szkolenia wstępnego)  

z zakresu bhp dla nowo zatrudnianych pracowników – szacunkowo 1 osoba; 

1.2. prowadzenie szkolenia okresowego dla pracodawców i osób kierującymi osobami – 

szacunkowo 4 osoby (dopuszcza się szkolenie online); 

1.3. prowadzenie szkolenia okresowego dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych – 

szacunkowo 3 osoby (dopuszcza się szkolenie online). 

 

V. Warunki udziału w postepowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność szkoleniową w 

zakresie BHP i którzy dysponują osobami spełniającymi warunki wskazane w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w składanych ofertach.  

 
VI. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena brutto, 
obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje Wykonawca, który 
zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru: 
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NC x 100/C 

Gdzie: 
NC - najniższa zaoferowana cena 
C- cena oferty punktowanej 
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku. 
 

VII. Sposób przygotowania oferty: 
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowy (załącznik nr 1), 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
3. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa 

w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki. 

4. Wszystkie ewentualne upusty, rabaty, bonifikaty i promocje zastosowane przez Wykonawcę muszą 
być uwzględnione w cenie oferty. 

5. Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej. 
 

VIII. Termin i miejsce składania ofert: 
1. Ofertę sporządzoną według wzoru wskazanego w załączniku nr 1 należy złożyć w formie 

elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl. Za datę 
decydującą uznaje się datę wpływu oferty. 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 8 stycznia 2021 r.  
3. Wszelkie pytania do treści zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres email: 

biuro@lom.lodz.pl. 

Osoby do kontaktu: Julia Idziaszek 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 
3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
4. Klauzula informacyjna 

 

mailto:biuro@lom.lodz.pl

