
 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska 

Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84 

www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl 
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW) 
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        ZAPROSZENIE 

 
Do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień 
publicznych  o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie zaprasza do 

składania ofert na: 

„ usługę konserwacji, kontroli i doradztwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla 

obiektów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy ul. 

Chocimskiej 24, Powsińskiej 61/63  oraz ul. Dolnej 40 w Warszawie”. 

  
 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 
Dział Administracyjny, pokój nr 121  
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska  
Tel: +48 22 54 21 444, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84  
www.pzh.gov.pl  
 
Osoby do kontaktu: 
Miłosz Skierniewski; e – mail: mskierniewski@pzh.gov.pl, tel: 666 893 018 
Paweł Olszewski, e-mail: polszewski@pzh.gov.pl, tel: 880 010 199  

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest: „ usługa konserwacji, kontroli i doradztwa w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 

Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24, Powsińskiej 61/63  oraz ul. Dolnej 40 w 

Warszawie” (szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia) 

Kod CPV:  

75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej 
 



 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska 

Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84 

www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl 
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW) 

 

 

 
III. KOMUNIKACJA W TOKU POSTĘPOWANIA 

 
Wykonawcy mogą zadawać pytania odnośnie treści zaproszenia w terminie 3 dni od daty 
opublikowania niniejszego zaproszenia na adres mailowy: mskierniewski@pzh.gov.pl lub 
polszewski@pzh.gov.pl   
Zamawiający odpowie na zadane pytania, nie ujawniając źródła zapytania, nie później niż na dzień 
przed upływem terminu składania ofert.  
 
 
 
 

IV. TERMIN REALIZACJI  
 
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: od dnia zawarcia Umowy na okres 12 miesięcy. 

 
 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM ICH SPEŁNIENIA 
 
 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do przeprowadzania kontroli i napraw urządzeń 

przeciwpożarowych. 

2. Wykonawca musi  posiadać uprawnienia co najmniej Inspektora  ochrony przeciwpożarowej.    

3. Wykonawca musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

Inspektora  ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej.  

 

 
 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Ofertę stanowią wymienione poniżej formularze, podpisane przez osobę upoważnioną lub 
pełnomocnika wraz z scanem pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy: 

1. Załącznik nr 3 do zaproszenia – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 4 do zaproszenia – Wzór oświadczenia 
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VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.  
 

VIII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00, w 
formie zeskanowanego i podpisanego załącznika nr 3 i 4 do zaproszenia:   

Osobiście, kurierem lub listownie (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty) na adres 
Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta – „ usługa konserwacji, 
kontroli i doradztwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy ul. 
Chocimskiej 24, Powsińskiej 61/63  oraz ul. Dolnej 40 w Warszawie”. 

lub:  
w formie elektronicznej (dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem, profilem zaufanym 
lub w formie skanu załącznika nr 3- formularza ofertowego i załącznika nr 4 oświadczenia 
Wykonawcy) na adres:  kzachwiej@pzh.gov.pl tematem wiadomości: „Oferta – „ usługa 
konserwacji, kontroli i doradztwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla 
obiektów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy 
ul. Chocimskiej 24, Powsińskiej 61/63  oraz ul. Dolnej 40 w Warszawie”.  

 
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z 
„Opisem sposobu przygotowania oferty”) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o 
podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.   
Oferty złożone w inny sposób bądź po terminie podanym w niniejszym punkcie będą podlegały 
odrzuceniu. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA 

 
Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z zaproszeniem. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 

- Kryterium : Cena – waga punktowa 100  
 
Kryterium : Cena (waga punktowa 100): 
Oferent podaje w formularzu ofertowym cenę brutto przedmiotu zamówienia. 
 
Kryterium zostanie ocenione według następującego wzoru: 
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C = Cmin/Cof x 100 
 
gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę danego przedmiotu 
zamówienia Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto przedmiotu zamówienia spośród 
wszystkich złożonych 

ofert w ramach niniejszego postępowania 
Cof– cena brutto przedmiotu zamówienia zaoferowana w ofercie badanej. 

 
Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto. Dla 
zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców ceną podlegającą ocenie będzie cena brutto 
przedmiotu zamówienia określona w ofercie. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej 
niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego 
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert. 
Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla 
wykonania Przedmiotu Zamówienia. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, którego oferta uzyskała łącznie największą 
liczbę punktów. 
 
 

X. ZAWARCIE UMOWY 
 

Udzielenie zamówienia poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej na okres 12 miesięcy. 

 
XI. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości 
informacji dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U.. z 2018 poz. 419)).  

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zaproszenia lub w przypadku w którym 

odrzucenie oferty będzie wynikać z zapisów treści tego zaproszenia.  
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych 

w niniejszym postępowaniu pomimo jednokrotnego wezwania do 
uzupełnienia/wyjaśnienia oferty w tym zakresie w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

c. przedstawi nieprawdziwe informacje mające istotny wpływ na wynik postępowania. 
d. złożył ofertę po terminie wyznaczonym na składanie ofert.   

3. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Prawo Zamówień 
Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej 
ustawie. 
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do 
uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu 
Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin 
na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.  

5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku: 
a) niezłożenia żadnej oferty lub gdy wszystkie oferty będą podlegały odrzuceniu; 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

d) wystąpienia błędu w treści zapytania ofertowego o kluczowym znaczeniu, ujawnionego po 
wyznaczonym terminie składania ofert, który mógł wpłynąć na zaburzenie zasad uczciwej 
konkurencji lub/i równego traktowania wykonawców lub/i niedyskryminacji lub/i 
przejrzystości. 
 

6. Zamawiający informuje o konieczności dokonania wizji lokalnej przed terminem składania 
ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna może odbywać się od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy skontaktować się z Panem Miłoszem 
Skierniewskim e-mail: mskierniewski@pzh.gov.pl tel: 666 893 018 lub Panem Pawłem 
Olszewskim, e-mail: polszewski@pzh.gov.pl tel: 880 010 199 
    

7. Zamawiający informuje, że niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu 
Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak 
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
rezygnacji  bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 

b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

mailto:iod@pzh.gov.pl
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6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usługi/umowy. 

 
 
Załączniki do zaproszenia: 
 
 

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
- Załącznik nr 2 –  Wzór umowy 
- Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 

   -      Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy  
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