
SZPZLO
Sa modzielny Zespot Pu blicznych

Za ktadow Leczn ictwa Otwa rtego

Warszawa-0chota

DAT 65/10/2016 Warszawa, dnia 18.10.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKT.ADANIA OFERT

Uprzejmie zawiadamiam o wszczqciu postgpowania w sprawie udzielenia zamowiernia
publicznego, nieobjgtego obowiqzkiem stosowania ustawy - Prawo zam6wieri publiczny'ch,
na:

Swiadczenie uslug w z zakresie ochronny przeciwpozarowej obiektow SZPZLO
warszawa-ochota przez osobg fizycznqw ramach umowy zlecenia.

1. Formularz oferlowy jest dostqpny na stronie internetowej SZPZLO Warszawa -ochota oraz w sekretariacie szPzLo warszawa ochota przy
ul. szczqsliwickiej 36 (od poniedzialku do piqtku w godz. g00-1500; -te].22922-gg-s3

2. Szczegolowychinformacjidotyczqcychpostqpowaniaudziela:
Kinga Lila tel. (22) 823-38-48

3. Przewidywany okres obowiqzywania umowy:
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

4. Ofertq nale2y umieSci6 w zamknigtej kopercie opatrzonej nazwq i adresem siedz:iby
Przyjmujqcego zam6wienie oraz napisem: ,,Oferta wykonywanie uslug z zakresu

ochronny przeciwpo2arowej." i zlo2yc w sekretariacie SZPZLO Warszawa - Ochota przy
ul. Szczq6liwickiej 36 do dnia21.10.2016 r. do godziny 10:00.

5. W przypadku zainteresowania Swiadczeniem uslug bqdqcych przedmiotem niniejszego
postqpowania zapraszamy do zlo2enia oferty na zaNqczonym formularzu ofertowym,
do kt6rego nale2y dolqczyc'.
- dokumenty potwierdzajqce spelnianie wymagan okre6lonych w Zalqczniku nr 1 .

6. W sprawie podpisania umowy skontaktujemy siq drogq mailowq lub telefonicznie.

Zalqczniki (3szt.) :

- Formularz ofedowy;
- Wymagania dotyczqce posiadanych kwalifikaqi -Zalqcznik nr 1;
- Zakres obowiqzk6w Specjalisty ds. Ochrony Przeciwpo2arowej SZPZLO Warszawar -
Ochota - Zalqcznik nr 2.

Dziahr Adnriiii:t

ty: ISO 900112008, tSO 140O1:2004. BS 0HSA5 18001i200?



FORMULARZ OFERTOWY
Spr. nr DAT 65/1012016

1. Dane przyjmujqcego zamowienie

lmie i nazwisko
telefon
e-mail
aores:
PESEL
NIP

Wymagane wyksztalcenie (nazwa, tytul i data uzyskania)

2. Zakres Swiadczen
Zglaszam ofertq na realizaqa dzialah w z zakresie ochronny przeciwpo2arowej obiektow SZ7ZLO
Warszawa-Ochota przez osobq fizycznq z wynagrodzeniem w wysoko6ci:..... ..zllbrutto
za realizaqq przedmiotu umowy przez okres jednego miesiqca.
Oferujg dyspozycyjnosc do realizaqi dzialan w zakresie ochronny przeciwpo2arowe-
min. dwa razy w tygodniu, w liczbie godzin: osiem w skali tygodnia.

3. O6wiadczenia
O6wiadczam, 2e zapoznalem siQ z tre5ciq ogloszenia oraz
postqpowania i nie wnosze do nich zastrze2en.

szczegolowymi warurrkami

miejscowoSc idata pod pi s p rzyjm uj qcego za mowie n ie'

Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZPZLO Warszawa-O,chota
zawaftych w zlo2onej ofercie dla potrzeb niezbqdnych w procesie przeprowadzenia konkursu ofert,
zgodnie z ustawqz dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz.922)

miejscowosc i data podpis przyjmujqcego zamowieni<t

ZAL_ACZNIK| DO OFERTY*

1) dyplom ukonczenia vvy2szej uczelni;
2) dokumenty potwierdzajqce kwalifikacje - dyplom, certyfikaty, zaSwiadczenia o odbytych

kursach;
3) CV oraz list motywacyjny;
4) referencje;

5) za9wiadczenie lekarskie zgodne z Zalqcznikiem
Przyjmujqcego zamowienie, Ze przedlo2y
w przeddzien rozpoczqcia realizaqi dzialaf w z
o bie ktow SZPZLO Warszawa-Ochota.

* niepotrzebne skreSlic

nr 1 lub pisemne zobowiqzanier siQ

stosowne zaswiadczenie najp6zniej
zakresie ochronny przeciwpo2arowe1

nefl I tla

lcztittp,rt
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Osoba zglaszajqce ofertg na rcalizacjg dzialan w zakresie ochrony przeciwpo?aror;vej
obiekt6w SZP ZLO Warszawa-Ochota powinna:

o posiadai obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego paristwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paristwa czlonkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umorr/y
o Europej skim Obszarze Gospod arczym;

o poslugiwai sig w mowie i piSmie jgzykiem polskim;

o mie6 ukofczone: 30 lat;

o posiada6 wyksztalcenie wyLsze i ukoriczone szkolenie specjalist6w ochrony
ptzeciwpo|arowej albo miei wyksztalcenie wylsze na kierunku in1ynieria
bezpieczefstwa po2arowego lub tytul zawodowy inZyniera poharnictwa lub uzyskai
lznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu in?yniera pozarnictwa w toku postgpowania o uznanie nabytych
w pahstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, w paf stwach czlonkowskich
Europejsl<iego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach ufiro.\My
o Europejskin Obszarze Gospodarczyrn lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodu regulowanego - inZyniera pozarnictwa.

o posiadac peln4 zdolnoSd do czynnoSci prawnych;

o nie byi skazana prawomocnym wyrokiem za przestEpstwo umySlne i nie toczy
sig przeciwko niej postgpowanie karne o takie przestgpstwo;

o posiadac zdolnoSi frzycznE i psychiczn4 do wykonywania zad,an, stwierdzon4
orzeczeniami lekarskim, kt6rych waznoS6 nie uplyngia;

o posiada6 kwalifikacje do wykonywania prac na
orzeczenrem lekarskim;

wysokoSci, potwierdzone waZny,m

o posiadad co najmniej trzy letnie doSwiadczenie zawodowe na podobnym stanowis.ku
w lecznictwie otwartym;

o posiadad co najmniej dwuletnie do6wiadczenie w zakresie prowadzenia kontroli starnu
o chrony pr zeciwp o 2arowej obiekt6w uLyteczno Sci publicznej ;

o posiadai co najmniej dwuletnie doSwiadczenie w zakresie prowadzenia przegl4dirw
technicznych podrgcznego sprzgtu gasnicze go oraz hydrant6w wewngtrznych;

o posiadac wiedzg z zakresu dzialama systemu sygnalizacji po2arowej POLON-ALFA
serii 4000 najlepiej potwierdzonej odbl'tym szkoleniem;

o posiada6 prawo jardy kat, B.
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1. Prowadzenie dzialah w zakresie ochronv
Warszawa - Ochota w zakresre:

przeciwpozarowej obiektow SZ?ZI_O

1) doradztwa oraz nadzoru nad przestrzeganiem przeciwpo2arowych wymagah
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, w szczegolnosci poprzez bezfoSre-<lni
udzial Zleceniobiorcy w wykonywaniu tych czynno6ci oraz wydawanie prewencyjnych
i pokontrolnych zaleceri w tym zakresie;

2) doradztwa, opiniowania oraz wydawania prewencyjnych i pokontrolnych zalecen
w zakresie poprawy ochrony przeciwpozarowej oraz spelniania wymagan regularcji
prawnych z niq zwiqza nych ;

3) doradztwa oraz nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i mozliwoSci ewakuarcji
osobom przebywajqcym w budynkach i na terenie, w szczegolno6ci poprzez bezpoSrecjni
udzial Zleceniobiorcy w wykonywaniu tych czynnoSci oraz wydawanie prewencyjnych
i pokontrolnych zalecen w tym zakresie;

4) przygotowania nieruchomo6ci do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym w szczegolnosci:a) kontrola prawidlowoSci wyposa2enia budynkow w sprzgt ga5niczy i ratownicly,
b) prowadzenie ewidencji konserwacji podrgcznego sprzQtu gasniczego;

5) rozpoznania warunkow organizacyjnych zapewniajqcych ochronq ludzi i mienia przed
po2arami, klgskami zywiolowymi lub innymi miejscowymi zagro2eniami oraz
przeciwdzialanie powstawaniu lub minimalizowanie skutkow tych zagro2en
w bezpo6rednim odniesieniu do przedmiotowych nieruchomo6ci;

6) ustalenia procedur postgpowania na wypadek powstania po2aru, klqski zywiolovrrej
lub innego miejscoweg o zagro2enia,

7) organizowania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunk6w ewakuacji os,5b
przebywajqcych w budynku (zgodnie z rozporzEdzeniem MSW|A z dnia 7 czerw,ca
2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkow, innych obiektow budowlanych i teren6w

8) przygotowania niezbqdnej dokumentacji do przeprowadzenia cwiczen ewakuacyjnych;
9) nadzorowania okresowych przeglqdow technicznych sprzqtu, urzqdzen, instalacji

przeciwpozarowych wg,,l nstrukcji Bezpieczenstwa pozarowego" obiektow;
10)wspolpracy i nadzoru przy usuwaniu nieprawidlowosci wyszczegolnionych w,,Ocenach

Zabezpieczenia Przeciwpozarowego" obiektu, a w szczegolnosci:
a) zglaszanie innych nieprawidlowoSci nieuwzglgdnionych w,,Ocenie Zabezpieczeria

P rzeciwpo2a roweg o" obiektu ;

b) przedstawianie ofert firm bezpo5rednio zaanga2owanych w usuwarrie
nieprawidlowoSci;

c) nadzor nad prowadzonymi pracami;
d) przedstawianie protokolow z wykonanych prac;

11)przeprowadzania szkolenia podstawowego w zakresie ochrony przeciwpo2arowej clla
pracownikow SZPZLO Warszawa - Ochota wg programu zawartego w ,,lnstrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego" 

;

12)dokonywania okresowych kontroli, ocen i analiz stanu bezpieczenstwa pozarowe(Jo
w podleglych jednostkach przy wykorzystaniu transportu we wlasnym zakresie.;

13)opracowywania projektow wytycznych w sprawie poprawy warunkow zabezpieczenia
przeciwpozarowego;

14)opracowywania (przy wspoludziale wla6ciwych komorek organizacyjnych) zbiorczych,
wieloletnich planow poprawy bezpieczenstwa pozarowego;

15)brania udziaNu w pracach komisji przyjmujqcych do eksploatacji nowo wybudowarre
lub przebudowane obiektv:
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