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Strona Internetowa 

 SPA „Dąbie” 

SPA”Dąbie”/DSE/              /2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA DO 50.000 ZŁ 

 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. w Szczecinie 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie „Szkolenia okresowego w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników SPA „Dąbie” Sp. z o.o. w 

Szczecinie”  

I. Zamawiający 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. 

70 – 784 Szczecin  

ul. Struga 10 

Nr telefonu: 91-4668206, 91-4648211 

Numer faksu: 91-4643529 

e-mail:poczta@spad.szczecin.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia 

okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników SPA 

„Dąbie” Sp. z o.o. zgodnie z wymogami Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i 

Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) 

2. Szkolenie dotyczy 190 pracowników Zamawiającego zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, w tym: 

a) Kierowców autobusów komunikacji miejskiej – 130 osób 

b) Pracowników zaplecza technicznego – 60 osób 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób uczestniczących  w 

szkoleniu w granicach do 5% w/w  liczby pracowników. 



3. Szkolenia odbywać się będą w grupach 20 - 30 osobowych, w siedzibie 

Zamawiającego, przy ul. Struga 10 w Szczecinie . 

4. Terminy szkoleń wyłącznie od czwartku do soboty, w godzinach 8:00 – 15:00. 

5. Zamawiający planuje maksymalnie 9 szkoleń w  terminach uzgodnionych 

bezpośrednio z Wykonawcą w miesiącach październik  i listopad 2022 r. 

Zakończenie realizacji szkoleń musi nastąpić do 30.11.2022 r. 

6. Szkolenia muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę 

dydaktyczną. 

7. Szkolenie musi być zakończone egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem 

zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać odpowiednie 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do  przeprowadzania szkoleń będących 

przedmiotem zapytania. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg i terminowe wykonanie 

zamówienia 

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 

 

IV. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań zawartych w Rozporządzeniu  Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) 

 

V. Wybór Wykonawcy 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryterium najniższej ceny ( cena 100% ) 

 

VI. Warunki zawarcie i realizacji umowy: 

1. Po wyborze Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz 

danych zawartych w ofercie. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 



 

VII. Warunki płatności: 

1. Rozliczenie następować będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub 

rachunku, zgodnych z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie 

usługi, tj.: protokół z przeprowadzonego szkolenia i egzaminu, listy obecności dla 

każdej grypy szkoleniowej oraz imiennych zaświadczeń ze szkolenia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury/rachunku za każde 

szkolenie osobno. 

3. Płatności za wykonanie zamówienia nastąpią przelewem. 

 

VIII. Termin złożenia oferty 

1. Ofertę (na  Formularzu Oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania) 

wraz  załącznikami  należy  złożyć  listownie  na  adres:  SPA „Dąbie”  Sp. z o.o. 

ul. Struga 10, 70 -784 Szczecin,  faksem na nr: (91) 4643529 lub na podany w 

części I. mail  w terminie do 05.09.2022 r. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Marzenna Pszczoła  - 

tel. (91) 4668206 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 

 


