Warszawa 2019-09-05

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie BHP dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach: • pracownicy administracyjno-biurowi, • pracodawcy i inne osoby
kierujące pracownikami, • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia okresowego w
dziedzinie BHP dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st.
Warszawie, zgodnie z przedstawionym wykazem stanowisk. Celem szkolenia jest
aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkoleń z nowymi rozwiązaniami
techniczno-organizacyjnymi dotyczącymi BHP.
Szkolenie będące przedmiotem zamówienia musi być zgodne z Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Specyﬁkacja szkolenia:
Miejsce szkolenie:
Siedziba Zamawiającego oraz jednostki podległe Zamawiającemu na terenie
Warszawy z podziałem:
·

dla pracowników na stanowiskach: pracownicy administracyjni, pracodawcy i
inne osoby kierujące pracownikami szkolenia w formie samokształcenia
kierowalnego,

·

dla pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenia w postaci kursu
realizowanego w siedzibach MPO na terenie Warszawy,

·

dla pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonującej
zadania tej służby.

Liczba uczestników szkolenia/planowana liczba grup szkoleniowych/liczba
godzin szkoleniowych:
Pracownicy administracyjno-biurowi:
- 44 osób – 8 godzin szkoleniowych/osoba
- szkolenie dostępne przez okres wrzesień – grudzień 2019 (90 dni)
Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami:

- 14 osób – 16 godzin szkoleniowych/osoba
- szkolenie dostępne przez okres wrzesień – grudzień 2019 (90 dni)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
- 103 osób w 20-25 grupach – 8 godzin szkoleniowych/osoba
- termin realizacji wrzesień – grudzień 2019
Pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonującej zadania tej
służby szkolenia:
- 1 osoba – 32 godziny szkoleniowe
- termin realizacji wrzesień – grudzień 2019
Razem: 161 osób
Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na szkolenie mniejszej liczby osób, z
uwagi na sytuacje losowe, których nie jest w stanie przewidzieć,
m. in. choroba pracownika, zmiany kadrowe.
Wymagania wobec oferenta:
1.

Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o programy opracowane
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj. Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 dnia lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180) oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami
komunalnymi (Dz. U. z dnia 1 lipca 2009 r.).

2. Szkolenia muszą zakończyć się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń dla
uczestników, którzy zakończyli je z wynikiem pozytywnym, zgodnie ze
wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.
3.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił do realizacji szkoleń
wykładowców i instruktorów spełniających wymagania kwaliﬁkacyjne
pracowników służby bhp i mających minimum 3 lata doświadczenia
w pracy w służbie bhp oraz posiadających uprawnienia do przeprowadzenia
szkoleń z zakresu bhp i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą
realizację programów szkoleń z uwzględnieniem znajomości specyﬁki osób
pracujących przy zagospodarowania odpadów. Prowadzący szkolenie
w temacie udzielania pierwszej pomocy - musi wykazać się zaświadczeniem
o odbyciu kursu dotyczącego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Prowadzący szkolenie w temacie ochrony ppoż - musi wykazać się posiadaniem
dokumentu poświadczającego jego kwaliﬁkacje w dziedzinie ppoż, tj:
co najmniej tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej.
W ofercie należy zamieścić oświadczenie potwierdzające spełnienie
tych warunków.
4.

Zamawiający dla szkoleń stacjonarnych zapewni ze swojej strony salę
szkoleniową. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia rzutnika
multimedialnego oraz materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

5.

Zamawiający wymaga, aby dla szkoleń w formie samokształcenia

kierowalnego istniała możliwość konsultacji z trenerem. Udostępniony
system szkoleniowy powinien współpracować z przeglądarką Mozilla Firefox.
Oferta na szkolenia w formie samokształcenia kierowalnego musi zawierać
opis w jaki sposób materiały szkoleniowe będą dostępne dla uczestników
szkoleń oraz określać wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego
dostępu i odtwarzania materiałów szkoleniowych.
6. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa przedstawiona została
z rozbiciem na cenę za 1 osobę dla każdego stanowiska oraz podaniem ceny
ogółem za całe szkolenie.
7.

Po wykonanym szkoleniu Wykonawca dostarczy zaświadczenia oraz listy
przeszkolonych pracowników MPO w terminie …

8.

Płatność nastąpi (za faktycznie przeszkolonych pracowników MPO) po
dostarczeniu prawidłowo wystawionych zaświadczeń, wykazu osób
szkolonych oraz programu szkolenia oraz faktury.

Termin składania ofert upływa w dn.: 2019-09-13 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: WIOLETA BANASZEK
Tel. kontaktowy: 22/3910229
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: wioleta.banaszek@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 15
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1: cena oferty netto – 100 %, maksymalna liczba pkt wynosi 100,
Najniższa cena oferty brutto
Pc = ----------------------- x 100 pkt x 100%
Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów
stanowiących sumę podanych wyżej kryteriów.
Zapraszamy do składania ofert.

