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Zapytanie cenowe
z dnia 22.01.2016 r. na wykonanie usługi związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie SUM Poland
Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu
(CSR)”.
Zamawiający SUM Poland SP. z o.o. z siedzibą w Łodzi chcący realizować projekt Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości polegający na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności
bins w MŚP przedkłada zapytanie o cenę na:
wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001.
Rezultatem realizacji Projektu byłoby:
1) podjęcie przez firmę SUM Poland Sp. z o.o. współpracy z jednostką/firmą w celu wdrożenia Systemu
Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
OHSAS 18001, potwierdzonej podpisaniem przez strony stosownej umowy.
Osoba do kontaktów
Joanna Rudzka
telefon: 515 004 731; 42 630 70 16
e-mail: j.rudzka@sumltd.pl
Podstawa prawna:
Zamawiający oświadcza, że do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), albowiem wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt. 8 PZP).
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu Systemu Zarządzania
Środowiskiem ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001
w przedsiębiorstwie SUM Poland Sp. z o.o. stanowiącej odpowiedź na stan obecny:
Problemy do rozwiązania 1. W związku z rozwojem, aby być konkurencyjnym, przedsiębiorstwo SUM Poland potrzebuje do
swojej codziennej działalności gospodarczej odpowiednich systemów zarządzania. Firma posiada
System Zarządzania Jakością ISO 9001. Planowane jest w najbliższym czasie rozpoczęcie działań
mających na celu uzyskanie następujących certyfikatów: Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO
14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001,zapewniające
z przepisami prawa.
Opis warunków udziału w zapytaniu cenowym
O udział w przedmiotowym zapytaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę,
sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zapytaniu, której wzór stanowi Załącznik nr 1.
Wykonawca musi spełnić wymagania, które zostały określone przez Zamawiającego - w załączniku
Szczegółowy zakres i warunki realizacji usługi – Załącznik nr 2.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego – Załącznik nr 3
oraz oświadczenie o spełnianiu wymagań dla potrzeb realizacji zamówienia – Załącznik nr 4.
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Potencjalny Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w wyborze ofert:
Wykonawcą usługi może być wyłącznie firma gwarantująca wdrożenie obu Standardów. Nie będą
rozpatrywane oferty zawierające wdrożenie tylko jednego z wyżej wymienionych Systemów.
Wybór Wykonawców spełniających określone przez Zamawiającego wymagania nastąpi w oparciu
o najkorzystniejszą cenę netto realizacji usługi.
Termin realizacji zamówienia: 1 czerwiec 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.
Miejsce i sposób składania oferty cenowej:
Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej (wypełniając niniejszy formularz) i dostarczyć do dnia
02.02.2016 r. do godz. 15.00 do siedziby zamawiającego:
1/ osobiście: do sekretariatu SUM Poland Sp. z o.o., ul. Kosciuszko 23/25, 90-418 Lodz
2/ pocztą na adres: SUM Poland Sp. z o.o., ul. Szaniawskiego 5a, 92-617 Lodz
3/ faksem na nr: 042 648 86 34
4/ mailem na adres: j.rudzka@sumltd.pl
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wpływu oferty do SUM Poland Sp. z o.o.
Złożenie niniejszego Zapytania cenowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, a złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie nie obliguje do
zawarcia umowy i nie stanowi podstawy roszczeń o zawarcie umowy ani innych roszczeń związanych
z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty.
Załączniki:
1. Wzór oferty cenowej – Załącznik nr 1.
2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji usługi – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego – Załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań dla potrzeb realizacji usługi – Załącznik nr 4.
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Załącznik nr 1 do zapytania cenowego
Oferta cenowa – wypełnia adresat zapytania:
.................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)
NIP: ……………………………………

REGON: …………………………………

tel./fax: ………………………………...

e-mail: ……………………………………

Cena netto: ………………………………………zł
Podatek VAT: …………………………………….zł
Cena brutto: ………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

………………………………………..
Podpis/Pieczątka
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Załącznik nr 2 do zapytania cenowego
Szczegółowy zakres i warunki realizacji usługi:

1. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001 w SUM Poland Sp. z o.o.
a) Wykonawca zajmie się organizacją czynności związanych z wykonaniem usługi w tym
w szczególności zobowiązany jest do: utrzymywania stałego kontaktu z firmą SUM Poland Sp.
z o.o., poprzez udział w spotkaniach, kontakt telefoniczny oraz korespondencję elektroniczną
w celu realizacji usługi na najwyższym poziomie spełniającym oczekiwania Zamawiającego.
b) Czas realizacji usługi: usługa powinna być wykonana w terminie do 31 sierpnia 2016 r.
c) Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy: posiadanie możliwości merytorycznych,
technicznych umożliwiających wykonanie usługi przy racjonalnym stosunku jakości do ceny.
Warunek spełnienia wymaganego doświadczenia weryfikowany będzie na podstawie załączonego
do oferty Oświadczenia Wykonawcy/Oferenta.
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Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego

OŚWIADCZENIE

.................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)
.................................................................
(Adres)
Oświadczam, że nie mam żadnego powiązania osobowego i kapitałowego z SUM Poland Sp. z o.o., ul.
Szaniawskiego 5a, 92-617 Łódź
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

………………………………
Podpis/Pieczątka
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Załącznik nr 4
O spełnianiu wymagań dla potrzeb realizacji zamówienia

Oświadczenie
Oświadczam, iż spełniam wymogi niezbędne do realizacji opisanego przedmiotu zamówienia,
umożliwiające wykonanie usługi przy racjonalnym stosunku jakości do ceny

……………………………………………
Podpis/Pieczątka

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SUM Poland Sp. z o.o. oraz Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).”
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