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Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych  

ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra 

NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516 

 

OPIS PRZEDMIOTU 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).  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Opracowanie powinno zawierać 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.  

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 31.12.2018.  

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Zadanie realizowane jest w ramach środków publicznych, zgodnie z zasadą gospodarności. 

Zamawiający dokona wyboru oferty opłacalnej ze względów ekonomicznych i jakościowych.  

Kryterium wyboru oferty: cena 100% 

Oferent zobowiązany jest podać cenę jednostkową za przygotowanie każdego pojedynczego 

opracowania.  

Oferent zobowiązany jest wskazać ilość rekomendacji, które opracuje w roku 2017 oraz 2018.  

Zamawiający przewiduje możliwość wyboru kilku ofert, jednakże cena jednostkowa nie może 

przekraczać wartości określonej w budżecie projektu tj. w umowie o finansowanie działania.  

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

info@bs-kson.org lub Poczty Polskiej lub dostarczona osobiście na adres: ul. Osiedle 

Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra do dnia 20.11.2017 do godz.12:00, 

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 23.11.2017, a wyniki i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bs-kson.org, 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bs-kson.org. 
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