
 

……………………, dnia …………………….. 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA – OFERTA WYKONAWCY 

Zamawiający: 

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych  

ul. Osiedle Robotnicze 47A 

58-500 Jelenia Góra  

NIP:  611-24-47-442 

Oferent: 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

NIP:…………………….. 

Forma nawiązania współpracy/rozliczenia 

☐osoba fizyczna (Umowa o dzieło / Umowa zleceniei) 

☐osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Faktura VAT / Rachunek i) 

☐osoba prawna (Umowa o dzieło / Umowa zlecenie i) 

☐organizacji pożytku publicznego(Faktura VAT / Rachunek i) 

 

Opis zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, opracowaniu i 

udostępnieniu rekomendacji do szkolnych procedur bezpieczeństwa, w ramach realizacji 

zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły 

umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia” (umowa MEN nr MEN/2016/DWKI/604).  

Oferent zrealizuje zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.  

Opracowanie zawierało będzie następujące rekomendacje: 

• Ewakuacja w czasie lekcji i przerwy, 

• Ładunek wybuchowy, podejrzany pakunek, 

• Włamanie do szkoły, kradzież, 

• Wtargnięcie terrorystów, 

• Agresywny intruz, 



 

• Agresywny uczeń, 

Rekomendacje powinny zawierać zasady ograniczające ryzyko wystąpienia zdarzeń opisanych 

powyżej, jak i szczegółowe postępowanie w sytuacji kryzysowej: właściwe zachowanie i 

działanie np. podczas zajęć szkolnych czy w sytuacjach nadzwyczajnych często spotykanych 

lub dających się przewidzieć, nadzór np. nad przestrzeganiem procedur przez pracowników, 

uczniów oraz gości, 

szkolenia np. szkolenia dla personelu, młodzieży w celu doskonalenia umiejętności 

postępowania w sytuacji zagrożenia, kształtowanie wśród młodzieży odpowiedzialności za 

siebie, opracowanie zasad postępowanie w sytuacjach życia codziennego szkoły: opieka nad 

uczniami w czasie zajęć, właściwy sposób poruszania się podczas przerw, zabronione 

zachowanie, opracowanie procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych – zagrożenia 

terroryzmem: ewakuacja, rozwiązywanie konfliktów i sporów na terenie szkoły, zasady 

postępowania w przypadku agresywnych zachowań, wzywanie pomocy w sytuacjach 

zagrożenia.  

Okres realizacji zamówienia: niniejsze zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do 

dnia 31.12.2018.  

 

Opis zamówienia – informacja o Oferencie, szczegóły oferty – zawartość opracowania, 

sposób wykonania opracowania, sposób dystrybucji 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wycena zamówienia przez Oferenta: 

(Oferent zobowiązany jest podać cenę jednostkową za przygotowanie każdego pojedynczego 
opracowania) 

 

Wartość brutto:…………………..PLN (cena jednostkowa za opracowanie)  

 

Ilość rekomendacji: rok 2017: ……………………………….rok 2018: ……………………………………………… 

 

Oświadczenia Oferenta: 



 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się dokładnie z warunkami zamówienia i uznaję się za 

związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postepowania. 

3. Oświadczam, że posiadam zaplecze techniczne oraz kadrowe umożliwiające realizację 

zadania.  

4. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z opisem zamówienia. 

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. 

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż niniejsze zamówienie realizowane jest w 

ramach projektu „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły 

umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania 

w sytuacjach zagrożenia” 

7. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

terminie i w miejscu ustalonym z Zamawiającym o ile w opisie zamówienia wskazano 

konieczność zawarcia umowy.  

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

i Niepotrzebne skreślić 

                                                             


