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Poznań, dnia 23.10.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MCE/2017 

dot. projektu nr RPWP.06.06.01-30-0004/17  

Mobilne Centrum Ergonomii – badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu. 

 

w sprawie wyboru Głównego Specjalisty ds. ergonomii w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi dotyczącej 

przeprowadzenia audytów ergonomicznych przy użyciu systemów pomiarowych – goniometrów - oraz przygotowania kart 

standardu pracy wraz z kartami wdrożenia rozwiązań określających standardy wykonywania pracy na danym stanowisku,  

w ramach projektu „Mobilne Centrum Ergonomii – badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu 

(RPWP.06.06.01-30-0004/17), Działanie 6.6., Poddziałanie 6.6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wspólny Słownik Zamówień  (kod CPV): CPV -79212000-3 Usługi audytu 

I. Zamawiający 

TSP Instytut Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Przemysłowa 15/17, 61 – 579 Poznań, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000343814, tel. (61) 622 93 39, e-mail: biuro@tsp-instytut.pl 

Osoba odpowiedzialna: Monika Skibińska, tel. (61) 622 93 39 , e-mail: monika.skibinska@tsp-instytut.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

a) Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych 

Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz nie 

podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów, 

dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Do niniejszego zapytania nie 

mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.)  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej : 

1. Przeprowadzenie w dwuosobowych zespołach składających się z głównego specjalisty ds. ergonomii  

oraz młodszego specjalisty ds. ergonomii w ilości min. 73, max. 147 audytów ergonomicznych  

w przedsiębiorstwach, w których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie z branż: 

elektromaszynowej i pokrewnych, przy użyciu systemów pomiarowych – goniometrów elektronicznych 
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wraz z czujnikami pomiaru ruchu poszczególnych segmentów ciała - oraz przygotowania min.73, max. 

147 kompletów - kart standardu pracy wraz z kartami wdrożenia rozwiązań określających standardy 

wykonywania pracy na danym stanowisku, a także zawierających istotne informacje z punktu widzenia 

implementacji zalecanych działań prewencyjnych i korygujących, dla 11 przedsiębiorstw z terenu 

województwa wielkopolskiego. 

 

Szczegółowe lokalizacje realizacji usługi: województwo wielkopolskie, 

Część I: powiaty:; gnieźnieński – gmina Łubowo, poznański - gminy Czerwonak, Komorniki, Tarnowo Podgórne, 

Dopiewo 

Część II powiaty– pilski - gmina Piła, chodzieski – gmina Budzyń; czarnkowsko-trzcianecki -  gmina Wieleń; gostyński – 

gmina Gostyń;  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie planowanych lokalizacji realizacji 

usługi w promieniu do 60 km. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (część I i część II) w zakresie lokalizacji realizacji 

usługi. 

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. 

Wykonawcy, którzy składają ofertę na całość zamówienia, tj. na część I i II zobowiązani są do zapewnienia co najmniej 

1 osoby zdolnej do wykonania zamówienia na każdą z części, na którą składana jest oferta.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Zadania Głównego Specjalisty ds. ergonomii w zakresie przeprowadzenia audytów ergonomicznych  

i przygotowania kart standardu pracy wraz z kartami wdrożenia obejmują: 

1. Przygotowanie ankiety i jej przeprowadzenie z pracownikami (warunki pracy, wnioski dot. stanowiska pracy, 

problemy zdrowotne utrudniające pracę na danym stanowisku). 

2. Przygotowanie kwestionariusza badawczego służącego identyfikacji symptomów dolegliwości układu ruchu  

u pracowników i jego przeprowadzenie. 

3. Identyfikacja i analiza pozycji poszczególnych segmentów układu ruchu pracownika przy użyciu systemów 

pomiarowych. 

4. Identyfikacja i analiza częstości powtórzeń ruchów poszczególnych segmentów układu ruchu przy użyciu 

systemów pomiarowych. 

5. Identyfikacja pozycji niezalecanych wg kryteriów biomechanicznych (między innymi określonych  

w normalizacji PN-EN 1005-4, PN-EN 1005-5, ISO 11226 i metodach wyspecyfikowanych w ISO 11228-3). 

6. Wskazanie przyczyn (technicznych, organizacyjnych i/lub behawioralnych) wykonywania pracy  

w pozycjach niezalecanych. 
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7. Opracowanie koncepcji działań prewencyjnych: aktualną i prognozowaną ergonomiczność stanowiska pracy, 

opracowanie wytycznych do przeprowadzenia działań związanych z prewencją techniczną, organizacyjną  

i behawioralną na analizowanych stanowiskach pracy z priorytetyzacją w zakresie wdrożenia. 

8. Przeprowadzenie ankiety z pracownikami porównującej stan zastany ze zmianami dokonanymi dzięki 

interwencji-min. 2 tyg. po zakończeniu działań. 

9. Przygotowanie na podstawie przeprowadzonych analiz i wytycznych dot. prewencji zawartych  

w raporcie z audytów ergonomicznych kart standardu pracy wraz z kartami wdrożenia określającymi 

standardy wykonywania pracy na danym stanowisku, a także zawierającymi istotne informacje  

z punktu widzenia implementacji zalecanych działań prewencyjnych i korygujących. 

Termin realizacji zamówienia: marzec 2018 r.– czerwiec 2019 r. Szczegółowe harmonogramy prac – 

przeprowadzenia audytów wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji zostaną sporządzone  

i opracowane w porozumieniu z wybranym  wykonawcą zamówienia. 

Planowany harmonogram audytów: 

L.P. OKRES REALIZACJI USŁUGI ILOŚĆ USŁUG 

1 Marzec 2018 – czerwiec 2018 40 audytów 

2 Lipiec 2018 5 audytów 

3 Sierpień 2018 2 audyty 

4 Wrzesień 2018 – grudzień 2018 40 audytów 

5 Styczeń 2019 – marzec 2019 30 audytów 

 Kwiecień 2019 – czerwiec 2019 30 audytów 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie przeprowadzania audytów. 

Czas trwania audytu 1 stanowiska pracy od 1 do 4 godzin. 

Do czasu realizacji usługi należy doliczyć przygotowanie kart standardu pracy wraz  

z kartami wdrożenia określającymi standardy wykonywania pracy na danym stanowisku a także 

zawierającymi istotne informacje z punktu widzenia implementacji zalecanych działań prewencyjnych  

i korygujących. 

Wymagania dotyczące kadry – Głównego specjalisty ds. ergonomii- w zakresie realizacji usługi  
z zakresu przeprowadzenia audytów ergonomicznych oraz przygotowania kart standardu pracy wraz  
z kartami wdrożenia: 

 
 Ukończone studia doktoranckie w zakresie specjalizacji:  

 systemy projakościowe i ergonomia / organizacja stanowisk pracy, lub 

 diagnozowanie i projektowanie ergonomiczne, lub 
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 ergonomia montażu, 

lub specjalizacje pokrewne. 

 doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań zdrowotnościowych służących poprawie jakości 

pracy lub przeprowadzania audytów – kryterium dodatkowe. 

V. Informacje dotyczące wykluczenia. 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są wykonawcy, którzy są:  

1. powiązani z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu wykazania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie jest osobowo lub kapitałowo 

powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia o zamówieniu – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  

2. zatrudnieni są w instytucji uczestniczącej w realizacji Programów Operacyjnych (Instytucji Zarządzającej Programem 

Operacyjnym lub instytucji, do której Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania związane 

z zarządzaniem Programem Operacyjnym) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub 

podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020).  

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w powyższym zakresie złoży oświadczenie zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu – Oświadczenie Wykonawcy dot. pracy  

w instytucji uczestniczącej w realizacji Programów Operacyjnych. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający stawia warunek dotyczący 

wykształcenia zgodnie z opisem w punkcie IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 2. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie załącznika nr 4 kwalifikacje kadry i wykaz wykonanych usług 

oraz załącznika nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. osoby wskazane do realizacji 

zamówienia muszą posiadać wykształcenie wskazane w punkcie IV Szczegółowy opis przedmiotu 
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zamówienia – Wymagania dotyczące kadry – Głównego specjalisty ds. ergonomii -  

w zakresie realizacji usługi dotyczącej przeprowadzenia audytów ergonomicznych 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie załącznika nr 4 kwalifikacje kadry i wykaz wykonanych 

usług oraz załącznika nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu . 

2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających posiadane 

uprawnienia wymagane przepisami oraz/lub oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 oraz w przypadku Wykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

(CEIDG lub KRS).  

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia  

w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik 

 nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik  

nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz załącznika nr 4 kwalifikacje 

kadry i wykaz wykonanych usług. 

3. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym stanowiącego 

załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym,  

4. złożyli komplet dokumentów, o których mowa w części VII „Sposób przygotowania oferty”. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie kompletności dokumentów dołączonych do oferty opisanych  

w punkcie IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz VI Warunki udziału  

w postępowaniu. 

5. W przypadku składania ofert przez osoby samozatrudnione (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą) limit zaangażowania w realizację wszystkich projektów finansowanych  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków 

własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć, z uwzględnieniem niniejszej usługi, 276 

godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
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w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy  Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym 

zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia oferenta sporządzonego według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o limicie zaangażowania  zawodowego 

6. W przypadku składania ofert przez osoby samozatrudnione (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą) Wykonawcą usługi nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji 

Programów Operacyjnych (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym lub instytucja, do której Instytucja 

Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania związane  

z zarządzaniem Programem Operacyjnym) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów 

lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020).  

a) Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy sporządzonego według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej  

w realizacji Programów Operacyjnych. 

VII. Sposób przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie lokalizacji realizacji usługi.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z Oferentów powinien 

przedłożyć: 

b) ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania 

ofertowego, 

c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, 

d)  oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku 

powiązań z Zamawiającym,  

e) Załącznik nr 4 – kwalifikacje kadry i wykaz wykonanych usług.  

f) Oświadczenie sporządzone wg wzoru  stanowiącego Załącznik nr 5  – oświadczenie Wykonawcy dotyczące limitu 

zaangażowania zawodowego  

g) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące 

zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji Programów Operacyjnych. 

h) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej –  
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w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą. 

i) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Wykonawcy lub 

osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną wymagane 

jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa w oryginale. Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty przez wskazana osobę. W przypadku, gdy osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy jest więcej, do oferty należy załączyć upoważnienie do podpisania oferty osoby 

podpisującej lub wpis do KRS, z którego jednoznacznie wynika, kto jest upoważniony do reprezentowania 

Wykonawcy. Dokumenty muszą zostać załączone do oferty. 

j) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) Wykonawca jest zobowiązany podpisać albo 

zaparafować. 

k) Dokumenty składane są w oryginale albo kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wraz  

z datą potwierdzenia. 

l) Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty. Oferty niespełniające tego warunku zostaną 

odrzucone. 

m) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

n) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo,  

z którego wynikać będzie zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. 

o) Oferta musi zawierać tylko i wyłącznie cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie 1 audytu ergonomicznego dla 

1 stanowiska pracy oraz cenę jednostkową brutto za przygotowanie 1 karty standardu pracy oraz karty wdrożenia, 

a także łączną kwotę brutto za przeprowadzenie 1 audytu ergonomicznego dla 1 stanowiska pracy wraz  

z przygotowaniem karty wdrożenia i karty standardu pracy dla 1 stanowiska pracy, wyrażoną w złotych polskich 

tzn. w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać podatek VAT,  

a w przypadku osób fizycznych koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego. Cena w ofercie powinna zostać 

podana cyfrowo oraz słownie. 

p) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia z wyłączeniem 

kosztów związanych z wykorzystaniem systemów pomiarowych. 

q) Cena może być tylko jedna. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  

1. termin składania ofert upływa z dniem  31.10.2017 r. 

2. oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Przemysłowa 15/17, 61-579  Poznań, za 
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pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@tsp-instytut.pl. 

Oferta składana w formie pisemnej powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta 

w ramach postępowania nr 1/MCE/2017 na wykonanie usługi obejmującej przeprowadzenie audytów 

ergonomicznych wraz z wymaganą dokumentacją  w ramach projektu „Mobilne Centrum Ergonomii – 

badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu” nr RPWP.06.06.01-30-0004/17.  

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać ofertę w formie plików załączonych do korespondencji; pliki powinny być zeskanowane, 

opieczętowane i podpisane przez osoby do tego upoważnione, zapisane w formacie umożliwiającym 

odczytanie ich treści – np. w pdf.; W tytule przesyłanej wiadomości należy wpisać: Oferta w ramach 

postępowania nr 1/MCE/2017 na wykonanie usługi obejmującej przeprowadzenie audytów 

ergonomicznych wraz z wymaganą dokumentacją w ramach projektu „Mobilne Centrum Ergonomii – 

badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu” nr RPWP.06.06.01-30-0004/17. 

3. Oferta musi zawierać dane identyfikacyjne, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 

opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym). Oferty muszą 

również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do 

występowania w jego imieniu. Za datę dostarczenia oferty uznaje się datę wpływu na skrzynkę mailową 

Zamawiającego.  

4. korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed 

upływem terminu określonego w punkcie VIII punkt 1 

5. odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna zawierać: 

 Formularz oferty (załącznik nr 1) 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) 

 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym  

(załącznik nr 3) 

 Kwalifikacje kadry  i wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 4) 

 Oświadczenie Wykonawcy o limicie zaangażowania zawodowego (załącznik nr 5) 

 Oświadczenie Wykonawcy dot. zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji Programów 

Operacyjnych (załącznik nr 6) 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej 

 

IX. Miejsce opublikowania oferty: 

Strona internetowa zamawiającego: www.tsp-intytut.pl  

Siedziba Zamawiającego: ul. Przemysłowa 15/17, 61-579 Poznań 
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X. Kryteria wyboru ofert. Sposób oceny i wyboru ofert. Wagi punktowe. 

1. ocenie podlegać będzie łączna kwota brutto za przeprowadzenie 1 audytu ergonomicznego oraz 

sporządzenie 1 kompletu wymaganej dokumentacji - kart standardu oraz kart wdrożenia dla  

1 stanowiska pracy - waga punktowa 80% oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia w zakresie wdrażania rozwiązań zdrowotnościowych służących poprawie jakości pracy lub 

przeprowadzania audytów – waga punktowa 20%, 

2. ocenie podlegać będą tylko oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, na które składają się 

dokumenty, o których mowa w punkcie VII  Sposób przygotowania oferty 

3. wybrana zostanie oferta, która odpowiada możliwościom finansowym Zamawiającego. Oferta może 

otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

4. wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium kwota 

i doświadczenie obliczone wg wzoru K=KW + KD 

KW – kwota brutto: 80 pkt, oferta z najniższą kwotą otrzyma 80 pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane 

będą wg wzoru: 

 liczba = oferowana kwota najniższa brutto / kwota brutto badanej oferty x 80 pkt. 

 KD – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

Maksymalna liczba punktów w zakresie doświadczenia: 20 pkt.  

 0 - 3 wdrożonych rozwiązań prozdrowotnościowych związanych z poprawą 

warunków pracy / przeprowadzonych audytów – 0 pkt. 

 4-7 wdrożonych rozwiązań prozdrowotnościowych związanych z poprawą warunków 

pracy / przeprowadzonych audytów– 5 pkt. 

 8-12 wdrożonych rozwiązań prozdrowotnościowych związanych z poprawą 

warunków pracy / przeprowadzonych audytów– 10 pkt. 

 Powyżej 12 wdrożonych rozwiązań prozdrowotnościowych związanych z poprawą 

warunków pracy / przeprowadzonych audytów – 20 pkt.  

gdzie oferta z największym doświadczeniem otrzymuje 20 pkt, a punkty dla 

pozostałych ofert przyznawane są wg wskazanej w ofercie liczby wdrożonych 

rozwiązań prozdrowotnościowych związanych z poprawą warunków pracy / 

przeprowadzonych audytów  

5. w przypadku, gdy cena przedmiotu zamówienia zaoferowana przez wszystkich Wykonawców 

przekroczy środki finansowe, które Zamawiający chce przeznaczyć na realizację usługi, Zamawiający 

ponowi zapytanie ofertowe. 

XI. Odrzucenie oferty. 
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W niniejszym postępowaniu odrzuceniu podlegają oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) złożone przez wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 

c) złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert. 

d) Oferty niekompletne. 

XII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które złożyły oferty  

w ustalonym terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

opublikowana zostanie również na stronie internetowej: www.tsp-instytut.pl  

2. Umowa podpisana zostanie z Oferentem, którego oferta uznana zostanie przez Zamawiającego za 

najkorzystniejszą w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium, którzy zadeklarują gotowość do 

realizacji wskazanej usługi w terminach szczegółowych uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

3. W sytuacji kiedy Wykonawcy, których oferty uznano za najkorzystniejsze uchylą się od zawarcia umowy, 

Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta  jest najkorzystniejsza z pozostałych, 

poddanych ocenie ofert. 

XIII. Udzielenie zamówień dodatkowych. 

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 -2020 przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy wyłonionemu w niniejszym 

postępowaniu, z którym następnie zostanie podpisana umowa w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego w umowie, o ile zamówienia te są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

XIV. Udzielanie zamówień uzupełniających. 

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień dodatkowych nieobjętych 

zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia,  

a z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego 

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od 

wykonania zamówienia dodatkowego. 

XV. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami. 

Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Osobą uprawnioną do 

komunikowania się z wykonawcami jest p. Monika Skibińska, tel. 61 622 93 39 lub 518 328 575, adres e-mail: 

monika.skibinska@tsp-instytu.pl. Wykonawcom, na ich wniosek, Zamawiający udziela wyjaśnień treści zaproszenia do 
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złożenia oferty. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia 

do złożenia oferty wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego 

na składanie ofert. Treść wyjaśnień Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zaproszenie do złożenia 

oferty zostało udostępnione. 

XVI. Warunki płatności. 

1. Należności za wykonywanie usługi regulowane będą w terminie do 60 dni od daty wystawienia 

faktury/rachunku 

2. Faktura/rachunek  za wykonanie usługi powinna być przekazana w terminie 7 dni od daty zakończenia 

realizacji usługi. Podstawą do wystawienia rachunku będzie protokół odbioru prac wystawiony  

i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

XVII. Unieważnienie zapytania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli: 

1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad. 

2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie 

zgodnej z Projektem umowy. 

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył 

na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej 

na realizację zamówienia). 

5. W przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu. 

6. Na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 

XVIII. Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie lokalizacji realizacji usługi. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych 

przez oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji 

5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 

zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 

7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższy kwotę, którą zamierzał 
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przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż 1 wykonawcy, którzy przedstawili najkorzystniejsze 

oferty, do realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. 

10. Jeżeli Wykonawca, z którym podpisano umowę na realizację usługi, w trakcie jej trwania, z przyczyn losowych, od 

siebie niezależnych, nie będzie wstanie zrealizować udzielonego zamówienia w całości, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, bez ponownego przeprowadzania procedury w trybie zasady 

konkurencyjności, który w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, zgodnie z protokołem oceny ofert, przedłożył 

najkorzystniejszą ofertę z pozostałych, poddanych ocenie . 

11. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie oświadczenia  

o przyjęciu oferty. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

 

Z poważaniem 

 

Monika Skibińska – Kierownik projektu 

Załączniki do oferty: 

 Formularz oferty (załącznik nr 1) 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) 

 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3) 

 Kwalifikacje kadry i wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 4) 

 Oświadczenie Wykonawcy o limicie zaangażowania zawodowego (załącznik nr 5) 

 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji 

Programów Operacyjnych (załącznik nr 6) 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej – dot. Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą 

 Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty w imieniu Wykonawcy, przez osobę upoważnioną. 

 
 


