
Kielce, dnia 1.06.2021 r. 

SR-II.272.2.89.2021                                                                   

Rozeznanie rynku 
Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 r.  

 
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza do złożenia oferty  

na  przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników Starostwa Powiatowego  
w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1  
do rozeznania. 

 
W szkoleniu uczestniczyć będzie od 81 do 104 pracowników w trzech grupach zawodowych: 
I grupa: 15 - 22 osób dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,  
II grupa: 65 - 80 osób dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych 
oraz innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
III grupa: 1 - 2 osoby dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych                                         
w formie instruktażu. 
 
Dla grupy I i II Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w formie samokształcenia 
kierowanego. 
 

Szkolenie okresowe z zakresu BHP pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach 
przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego – ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,  
za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, które mogą odbyć się w 
siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, na terenie Kielc. 
W przypadku nieobecności pracownika istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia  
w późniejszym terminie – do dnia 30.11.2021 r. 

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto za przeszkolenie jednego pracownika w 
poszczególnych grupach zawodowych. 
Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego (np. liczby szkolonych osób, dojazdu do siedziby 
Zamawiającego, przygotowania programu szkolenia, kosztów materiałów szkoleniowych, egzaminu, 
certyfikatu). 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w trakcie trwania umowy tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 
30.11.2021 r.                       
Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia liczby osób do przeszkolenia                                                  
w poszczególnych grupach, zgodnie z własnym zapotrzebowaniem oraz przeprowadzenia szkoleń w 
dodatkowych terminach, o czym poinformuje Wykonawcę w terminie minimum 7 dni przed 
planowanym terminem szkolenia. Rozliczenia w takim przypadku będą następowały przy 
uwzględnieniu cen z oferty dla poszczególnych grup osób. 
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) Jest uprawniony do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Na potwierdzenie spełniania warunku należy załączyć dokument 
potwierdzający ten fakt. 



2) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1) – 6) Pzp. Na potwierdzenie 
Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego postępowania. 

 
Ofertę cenową należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2  
do niniejszego rozeznania. 
Wraz z ofertą Wykonawca składa: 

1) Dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej w 
dziedzinie BHP. 

2) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego rozeznania  
3) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje osoba nieumocowana  

Kryterium przyjętym do wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. 
Na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zsumuje cenę brutto za przeszkolenie 1 
pracownika w poszczególnych grupach. 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze umowę, na 
warunkach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem Nr 3  
do rozeznania rynku.  
Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przeprowadzi egzamin, a następnie wystawi zaświadczenie 
imienne o ukończeniu szkolenia, którego wzór określają odrębne przepisy.  
Osobami upoważnionymi do kontaktu:  
- w sprawie procedury rozeznania rynku – Wiktor Kruk, tel. (41) 200 13 55, 
e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl 
- w sprawie przedmiotu zamówienia – Krzysztof Kozieł, tel. (41) 200 16 07,  
e-mail: koziel.k@powiat.kielce.pl  
 
Oferty należy przesłać do dnia 9.06.2021 r. na adres zamowienia@powiat.kielce.pl  
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego 
rozeznania rynku.  
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy. 
3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.  
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o podstawach wykluczenia 

 
Starosta Mirosław Gębski 
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