
Urząd Statystyczny
w Warszawie

Warszawa, 29.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Statystyczny W Warszawie, z siedzibą przy u[. 1 Sierpnia 21 zaprasza do przedstawienia oferty cenowej
na wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych d[a zdrowia w środowisku pracy w siedzibie Urzędu
Statystycznego w Warszawie przy ut. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa.

Zakres badań i pomiarów:

Część l. Wykonanie badań środowiska wewnątrz budynku

1. Zakres: powietrze w pomieszczeniach na obecność zanieczyszczenia pyłem azbestowym.

2. Żródło emisji/stanowisko: azbest w materiałach budowtanych budynku typu LlPSK.

3. Liczba badań/poboru próbek 18.

Część 2. Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

1. Zakres: pyły nieorganiczne zawierające wolną krzemionkę w powietrzu.

2. Żródło emisji/stanowisko: archiwum/pracownik administracyjno-biurowy.

3. Liczba badań/poboru próbek 1.

Z wykonanych badań i pomiarów Wykonawca sporządzi protokół zawierający odczyty z pomiarów, którego jeden
egzemp[arz przekaże Zamawiającemu w dniu jego sporządzenia.

Wykonawca sporządziw dwóch egzemp[arzach sprawozdanie z badań/pomiarów wrazz interpretacją wyników tych
badań/pomiarów i prześle na adres Zamawiającego. Do każdego sprawozdania nalezy załączyĆ dokument
potwierdzający uzyskanie akredytacji oraz dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje tub uprawnienia osoby
dokonującej pomiarów.

Wykonawca możezłożyĆ ofertę na jedną część tub obie częścizamówienia.

Miejsce vuykonania badań i pomiarów

Wykonawca dokonana badań ipomiarów oraz pobierze próbki na terenie siedziby Urzędu statystycznego
w Warszawie przy ul.1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa.

osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie wykonania badań i czynników szkodtiwych w środowisku pracy jest
ze strony Zamawiającego: głóWny specjalista ds. bhp Zofia Sobota, e-mai1: Z.Sobota@stat.gov.pI telefon:
22 464 21 90.

Termin reatizacji zamówienia

Badania i pomiary nateży rozpocząć w terminie 7 dni od daty przekazania zlecenia (podpisania umowy) przez
Zamawiającego, w dni powszednie w godzinach 8:00 - 15:00.
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Badania i pomiary czynników powinny być przeprowadzone z należytą starannością przez zespół specjalistÓw
dysponujących odpowiednimi urządzeniami oraz systemem pomiarowym zapewniających wysoką jakość pomiarów.

Sprawozdanie z badań należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty przekazania z[ecenia
(pod pisania u mowy) przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązuje się wykonać pomiary w powyżej opisanym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami
określonymi w Polskich Normach, a W przypadku braku takich norm, metodami [ub procedurami własnymi
akredytowanymi(potwierdzonymi certyfikatem) przez Po[skie centrum Akredytacji [ub inną instytucję certyfikującą
działającą na terenie UE.

Wymagania wobec Wykonawcy

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wypełniają zobowiązania dotyczące opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji Zamawiającej. Na potwierdzenie powyższego,
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Wymagąne dokumenty

1. oferta na wykonanie części tub całości zamówienia.

2. Wyciąg z KRS lub ClDG.

3. oświadczenie, że Wykonawca wypełnia zobowiązania dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy dla osoby innej niż wynika to z dokumentów Wykonawcy.

Kryteria oceny

Kryterium oceny ofert: cena brutto - 100%

Cena brutto za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. Powinna zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, w tym dojazd'

Termin płatności:

PłatnośĆ za wykonanie badań zostanie zrealizowana w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo Wystawionej faktury VAT Wraz ze sprawozdaniem z badań i pomiarów.

oferty wr az z Uvymaganymi doku mentami nateży:

. złozyćw kancelarii Urzędu statystycznego W Warszawie prąl ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa;

. przesłać elektronicznie na adres: zą!!a!uiq!ią1'5wąW@5tą!€a!Lpt

. przestaćfaksem na nr+48 228467833;

do dnia 6 września 2019 roku do godz.10.00.
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