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„Szkolenia dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego”

Warszawa, 17.09.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY
Gemmar Sp. z o.o.
ul. Grójecka 186 lok. 510
02-390 Warszawa
www.gemmar.com.pl
NIP: 5221074726
REGON: 011891252
KRS: 0000226869
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności – wysłane do co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców oraz umieszczone na stronie www Zamawiającego
www.gemmar.com.pl.
Zapytanie jest skierowane do wszystkich podmiotów (w tym do osób fizycznych).
3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa - przeprowadzenie ćwiczeń
ewakuacyjnych w szkołach wiejskich 26 powiatów województwa mazowieckiego w związku
z realizacją projektu pt. „Szkolenia dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa
mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społeczngo, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
(CPV: 80.50.00.00 – 9 – Usługi szkoleniowe)
2) Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu bezpieczeństwa
publicznego 320 nauczycieli/ek zatrudnionych w wiejskich szkołach podstawowych
i gimnazjalnych oraz zamieszkałych na obszarach wiejskich 26 powiatów województwa
mazowieckiego, poprzez udział w szkoleniach teoretyczno-praktycznych oraz w ćwiczeniach
ewakuacyjnych w szkołach. Próbne ćwiczenia ewakuacyjne mają na celu zwiększenie wiedzy
nauczycieli/ek z zakresu sprawnej ewakuacji ze szkoły.
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3) W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi 160 próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych
w wiejskich szkołach 26 powiatów województwa mazowieckiego.
Dopuszcza się składanie częściowej oferty – wskazując w Formularzu Zgłoszeniowym
konkretną liczbę ewakuacji, które Wykonawca przeprowadzi.
4) Ewakuacje będą odbywały się w dni powszednie w terminie od 8 października 2012 r.
do 5 grudnia 2012 r. zgodnie z harmonogramem ewakuacji. Szczegółowy harmonogram
zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Czas jednej ewakuacji wynosi 2 h. Dziennie odbywają się 2, 3 lub 4 ewakuacje w szkołach.
5) Miejsca przeprowadzenia ewakuacji:
tereny wiejskie 26 powiatów województwa mazowieckiego:
białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, łosicki,
makowski, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płoński,
pruszkowski, pułtuski, siedlecki, sochaczewski, sokołowski, wołomiński, warszawskizachodni, węgrowski, wyszkowski, żyrardowski.
Szczegółowy harmonogram (dokładne miejsca oraz godziny ewakuacji) zostanie
przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy.
6) W skład zamówienia na przeprowadzenie próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych wchodzą
następujące zadania:
- odebranie z siedziby biura projektu dokumentów zw. z ewakuacją,
- współpraca z obsługą techniczną samochodu pożarniczego (ustalenie miejsca i godziny
przyjazdu do pierwszej szkoły danego dnia oraz ustalenie trasy dojazdu do kolejnych szkół),
- przeprowadzenie obchodu szkół przed ewakuacją w celu oceny warunków ewakuacji,
sprawdzenie oznakowania ewakuacyjnego, sprawdzenie czy szkoła posiada instrukcję
bezpieczeństwa pożarowego (jej zgodnośćz rozporządzeniem), ocena scenariusza
ewakuacji, sprawdzenie czy KP(M) PSP został poinformowany o ewakuacji, ustalenie
miejsca i obszaru zadymienia
- nadzór nad przebiegiem ewakuacji – współpraca z dyrektorem i nauczycielami szkoły,
zadymienie szkoły nieszkodliwym dymem teatralnym, mierzenie czasu ewakuacji,
zaalarmowanie kierowcy samochodu pożarniczego itd.,
- robienie zdjęć podczas ćwiczeń ewakuacyjnych,
- omówienie z dyrektorem szkoły przebiegu ewakuacji, wskazanie nieprawidłowości oraz
sporządzenie wraz z dyrektorem protokołu z ewakuacji,
- po przeprowadzeniu ewakuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby biura
dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych:
a) zgłoszenia szkół do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o planowanej ewakuacji,
b) scenariusze ewakuacji w szkołach,
2
Człowiek – najlepsza inwestycja
_________________________________________________________________________________
Biuro projektu: Gemmar Sp. z o.o. ul. Grójecka 186 lok. 510, 02-390 Warszawa
tel. 22 824 07 07, fax. 22 824 10 10
www.snow.info.pl e-mail: projekt@gemmar.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
________________________________________________________________________________________

„Szkolenia dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego”

c) protokoły z ćwiczeń.
7) Zapewnienie sprzętu i środków pozoracji do ćwiczeń ewakuacyjnych leży po stronie
Zamawiającego.
8) Dojazd na ćwiczenia ewakuacyjne Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.
9) Wymagane kwalifikacje dla osób realizujących ewakuacje:
- wykształcenie o kierunku pożarniczym,
- osoba, która jest lub była zatrudniona w służbach ratowniczych.
10) Dla udokumentowania zawarcia umowy z Wykonawcą konieczna jest forma pisemna.
Wykonawca przeprowadzi ćwiczenia ewakuacyjne na podstawie podpisanej umowy
o dzieło (bez praw autorskich).
4. INORMACJE NA
OFERTOWYM

TEMAT

ZAKRESU

WYKLUCZENIA

W

ZAPYTANIU

Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1) O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy
złożyli ofertę niezwłocznie po dokonaniu ostatecznego wyboru.
2) Po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert zostaną podpisane umowy o dzieło
z Wykonawcami zadania.
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3) Protokół z wyborem najkorzystniejszej oferty dostępny będzie w biurze firmy,
ul. Grójecka 186 lok. 510 Warszawa, w godz. 8:00-16:00.
6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY
1) Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa brutto: 100%
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za
przeprowadzenie jednej ewakuacji i którego oferta będzie odpowiadała wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Miejsce składania ofert: Gemmar Sp. z o.o., ul. Grójecka 186 lok. 510, 02-390 Warszawa
2) Termin składania ofert: 1 października 2012 r., godz. 12:00.
3) Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować:
Imię, nazwisko i adres Wykonawcy
Oferta na: usługę przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych w szkołach wiejskich
województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia dla nauczycieli
z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego”.

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Płatek, tel. 22 824 07 07.
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Lista Załączników:
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2.
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