
Gorzów WIkp. 20 maja 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie Wikp. 

ul. Dąbrowskiego 13 
66-400 Gorzów Wielkopolski
Prez/O,AG-2i^/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 PLN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wikp. zaprasza do złożenia propozycji 
cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego usługę szkolenia okresowego z zakresu 
bhp i p.poż. dla 53 pracowników Sądu.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowego szkolenia z zakresu 
BHP iPPOŻ

2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 
Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czerwiec 2021 rok

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS ICH SPEŁNIENIA
- do składanego formularza ofertowego należy złożyć aktualny odpis z właściwego 
rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed u^ywem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu 
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
- pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.
- ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19 sugerujemy 
podzielenie osób przeznaczonych do szkolenia na 2-3 grupy.

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przyjął następujące 
kryteria ; cena (c) - waga kryterium 100%.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę proszę złożyć na wzorze formularza ofertowego do dnia 07.06.2021 roku do 

godz. 12.00 elektronicznie na adres: styrcula@gorzow.wsa.gov.pl lub pocztą tradycyjną 
liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

2. Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywanie.
3. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Kierownikiem 

Oddz. AG i SO-Waldemarem Styrculą, tel. kontaldowy: 095-7330782 .

VI.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

mailto:styrcula@gorzow.wsa.gov.pl


danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej ; RODO ) 
informujemy, że:

1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski, tel, 095 7330 700.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się osobiście w 
siedzibie Sądu lub pod adresem poczty elektronicznej ido@qorzow.wsa.gov.pl.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji 
umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- konieczność wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

związku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego( art. 6 ust.1 lit. c 
RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogą być przekazane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną,
• instytucjom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres 
przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami, nie krócej niż przez 5
lat.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/n prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO

8. Przysługuje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, a w przypadku 
wyboru Pani/Pana oferty - do zawarcia umowy i jej realizacji.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy 
stronami.
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Załączniki:

- \wzór formularza oferty z tabelą
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2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie WIkp. 

ul. Dąbrowskiego 13 
66-400 Gorzów Wielkopolski

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Oferenta:

NIP:............................
reprezentowany przez:

tel.:
fax.:
mail:

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowego szkolenia 
z zakresu BHP i PPOŻ dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gorzowie Wielkopolskim oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :

- netto

-z uwzględnieniem podatku VAT.... % , brutto

(Słownie:............................................................
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, 

terminem jego realizacji oraz zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na 
wskazanych warunkach.

2. Akceptujemy warunki płatności do 30 dni od doręczenia faktury.
3. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia.
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 

lub 14 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w 
niniejszym postępowaniu.

5. Do formularza ofertowego dołączamy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert- oryginał lub kopia dokumentu 
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

b) pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta - dot. sytuacji, gdy 
umowę podpisywać będzie inna osoba niż widoczna we właściwym 
rejestrze lub ewidencji.

6. Oświadczamy , że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i 
prawny na dzień otwarcia ofert.

7. W przypadku udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty wyznaczamy 
do kontaktu z Zamawiającym ;

PLN

PLN.

)



- imię i nazwisko
- telefon............
- mail.................

/miejscowość, data/

/ podpis i pieczęć imienna 
osoby uprawnionej do reprezentacji/



Załącznik do oferty

I. Szkolenie okresowe z BHP i PPOŻ

Liczba
osób

Koszt 1 osoby 
lub koszt grupy/

Koszt ogółem 
netto

(kol.3x kol.4) 
lub koszt grup/y

Koszt
ogółem
brutto

Grupy pracowników WSA w 
Gorzowie WIkp. 
kwalifikowanych do 
szkolenia okresowego z 
BHP w 2021 roku.

Lp.

grup
(netto)

3 4 5 621
Pracodawca oraz osoby 
kierujące pracownikami 
(Prezes, V>ce Prezes, 
Przew. WIS, Dyrektor, 
kierownicy sekretariatów i 

oddziałów)

2. X
9

Pracownik wykonujący 
zadania służby bhp

3. X
1

Pracownicy administracyjno- 
biurowi
(urzędnicy-31, sędziowie-7, 
asesorzy - 3, referendarze-

4.

43

2)

5.
53Razem

il. Szkolenie okresowe z PPOŻ.

Koszt 1 osoby lub 
koszt grupy/grup 
(netto)

Koszt ogółem 
netto
(kol.3x kol,4) 
lub koszt grup/y

Koszt
ogółem

(brutto)

Liczba
osób

Lp. Szkolenie okresowe z 
p.poż.
dla pracowników WSA 
w Gorzowie Wlkp.

4 5 631 2
531. Wszystkie grupy 

pracowników

+ VATIII. Razem cena usług z tabeli I i II :netto 
cena brutto...................

(podpis Wykonawcy)


