
ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekra czająeej równowańości 30.000 euro na:

Przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników Urzędu Miasta oraz kursu

BHP dla osób kierujących pracownikami Urzędu Miasta

W zwipku zprowadzoHym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczajqcej równowartości 30.000 euro ZwTacam się zprośb4o przedstawienie oforty

cenowej na wykonanie zamówienia obejmuj ące go :

Przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników Urzędu Miasta oraz kursu

BHP dla osób kierujących pracownikami Urzędu Miasta

Termin realizaĄi do dnia 31.05.2016 r.

w1unki płatności: Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy' 14 dni od

dnia dosta rczenia p rawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje:

|. Zamawiający Inspektor ds. BHP Łukasz Duda te|.32 4590511

2. Szkolenie powinno odbyć się w formie stacjonarnej (wyklucza się przeprowadzenie

szkolenia w trybie eJeorning).

3. Przewiduje się następujące terminy szkoleń:

. osoby kierujące pracownikami - jeden termin

- pozostali pracownicy - dwa terminy

4.Ilość osób dla których zostanie przeprowadzone szkolenie

. osoby kierujące pracownikami - 13

- pozostali pracownicy - 32

Wymagani a zanawiającego odnośnie wykonawcy:

1. oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę na|eży sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu

jak załącznik nr 1 w ogłoszeniu.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania

Wvkonawcv.



Kryteria wyboru oferty:

1. Zamawiający prTyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wsrystkie wymogi

zawarte w formularzu ofertowym ) oraz którego oferta zostanie \znana za

najkorrystniejszą (najniższa cena ofertowa).

2, Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty nłviązane z realizacją zamówienia

i będzie obowiązywaćprzez caĘ okres trwania umowy.

ofertę zawierającążądane informacje proszęzłoĘć, do dnia 31.03.2016 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: IJrządMiasta Wodzislawia Śląskiego ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław ŚĘski .

- osobiście w siedzibie Zamawiajqcego tj. w Biurze obsługi Klienta pokój nr 115

_ za pośrednictwem faksu: nr 32 72|8703

|ub za poŚrednictwem pocŹy elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty

forrnalnościach, które na|eiy wypełnić

umowy.

Zał'ączniki:

l. Formularz ofertowy

zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

IASTA

Sporządził ...4*p-..'t**n


