
Kwidzyn, dnia 11.01.2021 

Znak sprawy ZP.11.2021 
 
 
…………………………… 
(pieczęć zamawiającego) 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zwracamy się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 
Świadczenie wszelkich czynności zmierzających do zabezpieczenia warunków i przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wynikających z kodeksu pracy oraz 
innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. Świadczenie szkolenia pracowniczego (wstępnego  
i okresowego) poza szkoleniami pracowników i osób kierujących pracownikami.  
 
Termin realizacji zamówienia: styczeń – grudzień 2021r. 
Kryterium oceny ofert – cena 100% 
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 
W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
Jeśli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
Oferta powinna zawierać: formularz oferty Wykonawcy będącego Załącznikiem nr 1. Przyjmuje się, że 
Wykonawca może złożyć swoją ofertę na innym druku niż wysłany do niego – istotne, aby jego oferta 
zawierała elementy składowe zawarte na druku oferty.  
Opis warunków udziału w postepowaniu: 
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy i rozporządzenia nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobowymi zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Ofertę prosimy: 

 
1. złożyć osobiście: 

biuro Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój nr 
37, II piętro. 

2. pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: 
krzysiek@gokkwidzyn.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021r. do godz. 12.00.  
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 275 94 70, 605 039 799 osoba do 
kontaktu: zastępca dyrektora Krzysztof Lis 

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 
 

 
        /-/ Krzysztof Lis 

 

              Zastępca Dyrektora  

       Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

 

 

W załączeniu  

- wzór oferty Wykonawcy; 

- oświadczenie o spełnieniu warunków. 
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 ................................... , dnia ................  
 
 

(Nazwa/Pieczątka wykonawcy) 

Gminny Ośrodek Kultury  

w Kwidzynie z siedzibą w Marezie  

ul. Długa 5, 

biuro Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30  

82-500 Kwidzyn 
 
 

OFERTA WYKONAWCY 

w związku z zapytaniem ofertowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia .........  

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres/siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

Telefon, fax, e-mail wykonawcy: ………..…………………………………………………………………….. 

 

  Cena  

L.p. Usługa Miesiące netto brutto VAT 

Wartość 
brutto 

(miesiące  
x cena 
brutto) 

1. 

Świadczenie wszelkich 
czynności zmierzających do 
zabezpieczenia warunków  

i przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej 

wynikających z kodeksu pracy 
oraz innych obowiązujących  
w tym zakresie przepisów. 

Świadczenie szkolenia 
pracowniczego (wstępnego  

i okresowego) poza 
szkoleniami pracowników  

i osób kierujących 
pracownikami. 

12 

miesięcy 
    

Łącznie wartość zamówienia:  

 

 
……………………………….. 

(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej) 
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 ................................... , dnia ................  

 

(Nazwa/Pieczątka wykonawcy) 

Gminny Ośrodek Kultury  

w Kwidzynie 

z siedzibą w Marezie ul. Długa 5, 

biuro Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30  

82-500 Kwidzyn 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

 

 

 

Oświadczam że:  

1. Posiadam uprawienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  

i osobami uprawnionymi, zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: 

a. otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości; 

b. zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c. złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….           ……………………. 

miejscowość, data                                                                podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania       
Wykonawcy 

 


