Warszawa 2019-11-29

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):
Nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego (dalej:
ZSZ) zgodnego z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 poprzez pełnienie funkcji
Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Miejskim Przedsię
Opis przedmiotu zamówienia:
Nadzór nad ZSZ obejmować będzie przynajmniej:
1. Planowanie, koordynowanie realizacji i/lub prowadzenie auditów wewnętrznych w organizacji.
2. Planowanie, koordynowanie organizacji, udział i dokumentowanie okresowych przeglądów
zarządzania.
3. Reprezentowanie Spółki w kontaktach z jednostką certyﬁkującą w zakresie planowania,
organizacji, prowadzenia oraz udział w auditach jednostki certyﬁkującej.
4. Współpraca z Zarządem, kierującymi komórkami organizacyjnymi i pozostałymi pracownikami
Zamawiającego w zakresie utrzymania i doskonalenia ZSZ.
5. Zapewnienie integralności i zgodności ZSZ z wymaganiami norm odniesienia, regulacjami
wewnętrznymi MPO oraz wymaganiami prawnymi, również po ich ewentualnych nowelizacjach.
6. Utrzymanie i rozwój świadomości pracowników MPO w zakresie ich wpływu na jakość
świadczonych usług oraz ich wpływu na środowisko naturalne.
7. Utrzymywanie zapisów (udokumentowanych informacji) potwierdzających zgodność
funkcjonowania systemu zarządzania z wymaganiami norm odniesienia.
8. Minimalny czas trwania usługi obejmuje 15 osobodni, przyjmując że 1 osobodzień to 8 godzin
konsultacji w siedzibie Zamawiającego.
Minimalne wymagania wobec oferentów:
1. 10 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania zgodnych
z normami ISO.
2. Kandydat na Pełnomocnika ds. ZSZ winien posiadać 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu
funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania spełniającego wymagania norm ISO 9001 oraz
ISO 14001, w tym pełnienie funkcji Pełnomocnika (lub przedstawiciela najwyższego
kierownictwa) w przynajmniej jednym audicie jednostki certyﬁkującej na zgodność z
wymaganiami w/w norm ISO z 2015 roku, z pozytywnym rezultatem, w organizacjach
zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, posiadających w swym zakresie
instalację do termicznego przetwarzania odpadów.
3. Kandydat na Pełnomocnika ds. ZSZ winien posiadać udokumentowane kompetencje w zakresie
auditowania systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001 oraz ISO 14001
(przynajmniej szkolenie dla auditorów wewnętrznych; udokumentowane szkolenie dla auditorów
wiodących będzie dodatkowym atutem w ocenie ofert),

4. Kandydat na Pełnomocnika ds. ZSZ winien posiadać wiedzę w zakresie zmian w normach ISO
9001 oraz ISO 14001 z 2015 roku udokumentowaną zaświadczeniem z udziału w odpowiednim
szkoleniu.
Oferta powinna obejmować:
Wszystkie dane wymagane w formularzu ofertowym
Do oferty należy załączyć:
a. Cyfrowe kopie (skany) dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych
kompetencji
b. CV kandydata na Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzające
posiadanie wymaganego doświadczenia.
5. Usługa opisana w przedmiocie zamówienia będzie realizowana w okresie: 1 stycznia 2020 do
31 grudnia 2020 roku.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2020-12-31.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2019-12-06 o godz. 15:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Marzena Szałankiewicz-Góra - Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi
Prawnej
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: marzena.szalankiewicz@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Kompetencje
1.
Certyﬁkat potwierdzający udział w szkoleniu na auditora
wiodącego systemów zarządzania jakością wg normy ISO
15 pkt
9001 wydanej najpóźniej w 2008 roku rejestrowanym w
IRQA
2.
Certyﬁkat potwierdzający udział w szkoleniu na auditora
wiodącego systemów zarządzania środowiskowego wg
15 pkt
normy ISO 14001 wydanej najpóźniej w 2005 roku
rejestrowanym w IRQA
3.
Certyﬁkat/zaświadczenie potwierdzające udział w
szkoleniu w zakresie norm ISO 9001 i 14001 wydanych w
10 pkt
2015 roku
Cena

5.

6.

Cena za osobodzień konsultacji w ramach 15 dni pakietu
kontraktowego

Cena za osobodzień konsultacji po ewentualnym
wykorzystaniu 15 dni pakietu kontraktowego

Max 50 pkt wg wzoru:

P1 = Cmin/Cof * 50
Gdzie: P1 – punktacja za
cenę w ramach pakietu
Cmin – najniższa
zaoferowana cena za 1
osobodzień konsultacji
Cof – cena danego
oferenta za 1
osobodzień konsultacji
50 – maksymalna liczba
punktów za cenę
Max 20 pkt wg wzoru:

P2 = Cmin/Cof * 20
Gdzie: P2 – punktacja za
cenę po wykorzystaniu
pakietu
Cmin – najniższa
zaoferowana cena za 1
osobodzień konsultacji
Cof – cena danego
oferenta za 1
osobodzień konsultacji
20 – maksymalna liczba
punktów za cenę

Wzór na obliczenie punktacji dla oferty: O = P1 + P2 + K
Gdzie:
O – ocena punktowa oferty
P1 - punktacja za cenę w ramach pakietu
P2 - punktacja za cenę po wykorzystaniu pakietu
K – suma punktów za pozycje 1 - 4

Zapraszamy do składania ofert.

