SzP.ZP.271.12.18

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
o w a r t o ś c i p o n i ż e j 3 0 .0 0 0 e u r o
NA USŁUGĘ SZKOLEŃ OKRESOWYCH NA DZIAŁANIE POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA
POWIATOWEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

I. Zamawiający:

Nazwa i adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel/fax 17 780-01-46
poczta@szpital.mielec.pl
www.szpital.mielec.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:

REGULAMIN Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót
budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; § 5 ust.3
Regulaminu w odniesieniu do § 7.
III. Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kod CPV: 80.51.00.00-2 – usługi szkolenia specjalistycznego, 80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80.55.00.00-4 - usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
IV. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę szkoleń okresowych na działanie pola elektromagnetycznego dla
pracowników Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
Szkolenie okresowe na działanie pola elektromagnetycznego – musi być przeprowadzone do 18.12.2018r. w
grupach max 10 osobowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z działem bhp, około 30 osób.
Wykonawca zapewni:
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia trwającego minimum 3 godziny, zakończonego egzaminem w
formie testu.
2) Wydanie uczestnikom zaświadczeń o odbyciu szkolenia.
3) Sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia.
4) W przypadku gdy z przyczyn losowych szkolenie nie może się odbyć lub w przypadku nieobecności
pracowników w szkoleniu w terminach określonych w zamówieniu, Zamawiający po wcześniejszym
uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza inny termin odbycia szkolenia.
5) Program szkoleń, który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
6) Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną posiadającą:
a) doświadczenie w prowadzeniu zajęć w Placówce Ochrony Zdrowia
b) znajomość specyfikacji pracy, stanowisk oraz zagrożeń występujących w Placówce Ochrony Zdrowia
c) posiadająca wymagania kwalifikacyjne do prowadzenia zajęć w danej dziedzinie.
Miejscem wyznaczonym do przeprowadzenia szkoleń jest siedziba Zamawiającego (po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu celem zarezerwowania Sali konferencyjnej).
Szkolenia mają być wykonane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 czerwca 2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole
elektromagnetyczne.
Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w niniejszej Zaproszeniu.
V. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI. Ter mi n w y ko na nia za mó w ie n ia
Termin wykonania zamówienia:
Od d a t y p o d p i sa n ia u mo wy d o 1 8 .1 2 .2 0 1 8 r.
VI I. Wa r u n ki ud zia łu w po st ępo w a n i u
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem
przeprowadzenie szkolenia okresowego na działanie pola elektromagnetycznego w Placówce Ochrony
Zdrowia w ilości godzin nie mniejszej niż: 30.
VI I I. Wy ma g a n e o świadczenia i dokumenty:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
1.

wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem (Załącznik nr 1 do
Zaproszenia),

2.

zaakceptowany wzór umowy,

3.

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4.

w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-załącznik nr 4,

5.

w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
a) oświadczenie, że oferowany usługi będą wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem
(Załącznik nr 3 do Zaproszenia),

IX. O so by u po w a żn io n e do po ro zu mi ew a n ia si ę z Wy ko na w ca mi:
Waldemar Murdza – w sprawach merytorycznych
Paulina Tatarek, Wojciech Migut – w sprawach formalno-prawnych

X. O pi s s po so b u przy g o t o w a nia o f e rty :
1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym
egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz z Zaproszeniem do złożenia
oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).

2.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.

Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.

4.

Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.

5.

Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa
w Części VIII Zaproszenia do składania oferty.

6.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta
powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.

8.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być
wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.

9.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą
brane pod uwagę.
13. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
14. Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

XI. Ce na o f ert y :
1.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za świadczone usługi.

2.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, m.in.:
a. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem w formie testu w siedzibie
Zamawiającego przy użyciu własnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji
programu szkolenia
b. wykonanie i dostarczenie wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem materiałów
szkoleniowych,

c. wydanie uczestnikom zaświadczeń o odbyciu szkolenia,
d. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
e. ubezpieczenie
f. podatek VAT (jeśli dotyczy)
g. cło (jeśli dotyczy),
h. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
3.

Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej usługi i ilości osób do przeszkolenia wskazanych w
Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa usługi – jest to cena ustalona za jednostkę określonej usługi, którego ilość jest określona
w jednostkach miar.

4.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

5.

W odniesieniu do usługi szkolenia – należy podać łączny koszt szkoleń uwzględniający wszystkie koszty
związane z ich wykonaniem, również koszt materiałów i dojazdu oraz czas na wykonanie usługi.

6.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

7.

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

XI I. K ry te ria o ce ny o f e rt :
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:



cena - 90 %
doświadczenie Wykonawcy– 10 %

Sposób oceny ofert:
- cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wp = Cn/Cof x R
gdzie:
Wp – Wartość punktowa
Cn - najniższa proponowana cena brutto
Cof - cena brutto oferty badanej
R – ranga (90);
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „cena” wynosi 90.
- doświadczenie Wykonawcy:
Za każdą wykonaną usługę (warunek minimalny 1 usługa) obejmującą swoim zakresem przeprowadzenie
szkolenia okresowego na działanie pola elektromagnetycznego w Placówce Ochrony Zdrowiaw ilości godzin
nie mniejszej niż: 30, w ramach jednej umowy, świadczoną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługa
potwierdzona dokumentem należytego wykonania lub wykonywania usługi, zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoru:
Wd = Cd/Cd x R
Wd – Wartość punktowa w kryterium doświadczenie Wykonawcy
Cd - ilość usług w ofercie badanej
Cd – najwyższa proponowana ilość usług
R – ranga (10);

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „doświadczenie Wykonawcy” wynosi 10.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów
w kryterium cena i doświadczenie Wykonawcy zgodnie z poniższym wzorem:
L = Wp+ Wd
gdzie:
L – łączna liczba punktów oferty badanej
Wp – wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena
Wd – wartość punktowa badanej oferty w kryterium doświadczenie.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów po sumowaniu obu kryteriów
Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.
XI I I. O f erty :
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro na usługę szkoleń okresowych na działanie pola
elektromagnetycznego dla pracowników Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”
oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku
otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 - Administracja
Oferty należy składać w godzinach 800 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 15.02.2018r. godz. 900.
O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 15.02.2018r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego.
XI V. Te r mi n zw ią za n ia o f ert ą
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert
XV. I sto t ne dla st ro n p o st a no w ie nia , któ r e zo s ta ną w pro w a dzo ne do t reś ci u mo w y :
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zaproszenia do
złożenia oferty cenowej (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
XV I. O g ło sze ni e w y n i kó w po st ępo w a n ia :
Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
d) unieważnieniu postępowania
oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie, że oferowany usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych / realizowanych usług

Załącznik nr 1 do Zaproszenia
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. .
NIP: .............................. REGON: ...................... .
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:
usługę szkoleń okresowych na działanie pola elektromagnetycznego dla pracowników Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:
I. Cena oferty:

L.p.
Rodzaj Szkolenia

J.m.

1

2

Ilość osób do
przeszkolenia
3

Cena jednostkowa (koszt szkolenia 1
osoby)
netto

VAT%

brutto

4

5

6

Wartość
netto
(kol. 3x4)
7

VAT
8

brutto
(kol. 7+8)
9

Całkowita wartość zamówienia

II. Oświadczamy, że:
* zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy zastrzeżeń,
* wzór Umowy załączony do Zaproszenia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
* usługi objęte przedmiotem zamówienia będziemy realizować od daty podpisania umowy do
18.12.2018r.
* usługi będziemy realizować w siedzibie Zamawiającego,
* termin płatności za wykonane usługi wynosił będzie 60 dni od dnia wykonania usługi i doręczenia
prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy,
prowadzony przez …………. o numerze ……………………………….. (Wpisuje Wykonawca),
* wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania
umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,
* uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
* oświadczam, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzam / zamierzam (niepotrzebne skreślić)
powierzyć Podwykonawcy w części:
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
……….……………………………………….…………………………………………………………
(wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych przedmiotem
zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez
kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………………………………………………..
(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT,
wymienionych wcześniej)

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

WZÓR UMOWY
W dniu ........................ pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w
Mielcu, ul. Żeromskiego 22 KRS 0000002538, NIP 817-17-50-893 REGON 000308637, zwanym w dalszej
części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………………
a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ................
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………
…………………………………
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia
publicznego udzielonego w trybie postępowania o wartości poniżej wartości 30 000 euro, na podstawie
Regulaminu Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby
Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro zostaje zawarta umowa następującej treści:

1.

2.

1.

2.

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest
wykonanie usługi szkoleń okresowych działanie pola
elektromagnetycznego według wykazu sporządzonego na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy
stanowiący integralną część umowy w załączeniu do niniejszej umowy, na rzecz Zamawiającego, w sposób i
w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie, Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
(dalej Zaproszenie) znak: SzP.ZP.271.12.18 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………
Zaproszenie i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część umowy.
§ 2
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
usługi szkoleń okresowych na działanie pola
elektromagnetycznego
objętych przedmiotem umowy w zakresie i na warunkach szczegółowo
wskazanych w niniejszej umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych w niej wskazanych.
Szkolenia okresowe na działanie pola elektromagnetycznego zostaną przeprowadzone w terminie do
18.12.2018r. dla 30 osób w grupach max 10 osobowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z działem
bhp.
a) Wykonawca zapewni:
-Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem w formie testu.
-Wydanie uczestnikom zaświadczeń o odbyciu szkolenia.
-Sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia.
-W przypadku gdy z przyczyn losowych szkolenie nie może się odbyć lub w przypadku nieobecności
pracowników w szkoleniu w terminach określonych w zamówieniu, Zamawiający po wcześniejszym
uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza inny termin odbycia szkolenia.
-Program szkoleń który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
b)Miejscem wyznaczonym do przeprowadzenia szkoleń jest siedziba Zamawiającego po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu celem zarezerwowania Sali konferencyjnej.
c)Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z
narażeniem na pole elektromagnetyczne.

§ 3
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz doświadczenie w
zakresie usługi szkoleń okresowych na działanie pola elektromagnetycznego

1.
2.
3.

§ 4
Wartości umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi brutto
............................zł (słownie: ...................................................................).
Wykonawca - za wykonaną usługę - wystawi fakturę VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny

4.
5.
6.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.

817-17-50-893.
Faktura winna być adresowana na Zamawiającego i powinna być przedłożona Zamawiającemu w celu jej
sprawdzenia i zatwierdzenia.
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego
przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji kiedy faktura zostanie wystawiona z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego.
Wezwanie może zostać dokonane telefonicznie, mailowo lub listownie.
§ 5
Należność za wykonaną usługę płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez ………………… o numerze ………………………………… w terminie 60 dni od dnia wykonania
usługi doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury.
W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie późniejszym niż dzień wykonania usługi,
bieg terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dnia otrzymania faktury.
Dokonywane przez Zamawiającego wpłaty na zaspokojenie długów wobec Wykonawcy zaliczane będą
w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, następnie na poczet należności z tytułu odsetek
W dalszej kolejności zaspokajane będą należności uboczne, takie jak koszty zastępstwa procesowego, opłaty
sądowe, opłaty skarbowe itp.
W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być zaspokojony,
Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego ale
nie przedawnionego .
Wykonawca posiadający wobec Zamawiającego kilka wierzytelności, udokumentowanych kilkoma
fakturami, dokonując potrącenia (kompensaty) w pierwszej kolejności potrąca swoje wierzytelności
najdawniej wymagalne.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek z faktur Wykonawca zobowiązany jest do
doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego dodatkowy termin do
uiszczenia zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania tegoż wezwania przez Zamawiającego. W czasie
biegu terminu o którym mowa z zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić
roszczenia objętego wezwaniem na drodze postępowania sądowego.
§ 6
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wolnego od skutków finansowych wypowiedzenia
niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów nie
będzie realizował umowy zgodnie z ofertą lub w określonym terminie.
W razie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po
wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

§ 7
Umowa wiąże strony od dnia …............................. do dnia 18 grudnia 2018r.

1.

2.

3.

4.

§ 8
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów
poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej
umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym
umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem
Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu,
pożyczki)
Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających

5.
6.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje
rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę w
zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej
umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z roku 2013, poz. 217 ze
zm.) Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom
innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.
§ 9
Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych
w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności
na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników,
klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których
ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom
trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia
sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia
strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych
informacji.
§ 10
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń:
…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

……………………………
(Pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE USŁUGI
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę szkoleń okresowych na
działanie pola elektromagnetycznego dla pracowników Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego
w Mielcu, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowane usługi wykonywane będą
zgodnie z obowiązującym prawem oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie prześlemy wszystkie niezbędne kserokopie dokumentów.

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

……………………………
(Pieczęć firmowa)

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
Nazwa Wykonawcy
(podmiotu) wykazującego
posiadanie doświadczenia

Podmiot, na rzecz
którego usługi zostały
wykonane

Przedmiot zamówienia (w szczególności
Termin realizacji
należy podać dane umożliwiające ocenę
rozpoczęcie zakończenie
spełnienia warunku)

Wartość
wykonanego
zamówienia

osoba kontaktowa
u odbiorcy usługi
(imię i nazwisko)

W załączeniu: dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

