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Zbąszyń, dnia 05.03.2018 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Zbąszyniu 

ul. Mostowa 10 

64-360 Zbąszyń 

 

 

    

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 22.ZSP.ZP.2018 
 

Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania 

cenowego, zaprasza do składania ofert na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

dla obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Zbąszyniu. 

  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego dla obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 

10. 

 

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 

719). 

Zakres instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obejmuje: 

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu 

użytkowania, prowadzonej działalności i warunków technicznych obiektu, w tym 

zagrożenia wybuchem, 

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz 

sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, 

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, 

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli 

takie prace są przewidywane, 

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia, 

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz 

treścią instrukcji, 

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 

stałymi użytkownikami, 

8) plany obiektów z ich usytuowaniem oraz terenem przyległym, z uwzględnieniem 

graficznych danych dotyczących w szczególności: 

 a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, 

 b) odległości od obiektów sąsiadujących, 

 c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych, 

 d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub strefach 

pożarowych, 

 e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach, 

 f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy 

zagrożenia wybuchem, 

 g) podziału obiektu na strefy pożarowe, 
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 h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 

 i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównej 

instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania 

elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

 j) lokalizacji hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów 

przeciwpożarowych, 

 k) lokalizacji dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów 

na teren ogrodzony. 

 

Oprócz wytycznych zawartych w powyższym rozporządzeniu, instrukcja bezpieczeństwa 

pożarowego powinna: 

1) uwzględniać usytuowanie drzwi przeciwpożarowych z oznaczeniem ich klasy 

odporności ogniowej na rzutach poszczególnych kondygnacji, 

2) być uzgodniona z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w 

Nowym Tomyślu. 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił mu na okres 24 miesięcy gwarancji jakości 

na prace będące przedmiotem zamówienia oraz niezależnie od udzielonej gwarancji jakości 

ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanej instrukcji 

stanowiącej przedmiot zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez 

okres 24 miesięcy. 

 

2. Wymagane kwalifikacje: 

Osoby wykonujące instrukcję bezpieczeństwa pożarowego muszą posiadać kwalifikacje, 

o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie 

przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2017, poz. 723), w szczególności:  

a) tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby 

Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności 

inżynieria bezpieczeństwa pożarowego 

 lub 

b)  co najmniej wykształcenie średnie i uprawnienia inspektora ochrony 

przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa. 

Ponadto osoby wykonujące instrukcję powinny posiadać wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. 

 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  30.03.2018 r.  

 

4. Termin płatności: 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, po 

uprzednim zatwierdzeniu poprawności instrukcji przez Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. 

 

4. Kryteria  wyboru ofert przez zamawiającego:  

cena: waga kryterium 100% 

 

5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:  

-   formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,  

-   dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji. 

UWAGA: Przed złożeniem oferty konieczne jest odbycie wizji lokalnej obiektu.  

Wizja lokalna odbędzie się dnia 09.03.2018r. o godz. 10.00 

 

6. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 
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Cena wskazana w ofercie musi: 

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje; 

b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się 

wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania 

ofertą). 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:  

a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 12.03.2018r. do 

godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń lub drogą elektroniczną na adres: 

spzbaszyn@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.  

b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie. 

 

9. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o otrzymanych ofertach i wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zespołu. 

 

10. Podpisanie umowy/zamówienia: 

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu 

zamówienia. 

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: 

Ewelina Materna tel. 68 3866085 lub 501 178 100 

 

  

 

 

 

        z poważaniem 

        Dyrektor ZSP w Zbąszyniu 

        Teresa Małycha 

 

 

 

Załączniki: 

1) formularz oferty 

mailto:spzbaszyn@interia.pl

