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Znak: ZS-ZO.2100/6/2011 

 
 

Rudnik nad Sanem, dnia 19.12.2011 r. 

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nr Konkursu 19/POKL/9.2/2010  

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem przy ul. Marszałka Piłsudskiego 28 zaprasza do 

składania ofert na Certyfikację systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z normą PN-EN ISO 

9001:2009 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14.000,00 euro – Certyfikacja 

systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt 8) 

 

Nazwa  i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. Władysława Sikorskiego 

    ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

    37-420 Rudnik nad Sanem 

Tryb postępowania: -  Rozpoznanie cenowe 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:  

 

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 

1. Audit wstępny 

2. Audit certyfikujący  

3. Audity nadzoru – (dwa audity) 

4. Wydanie certyfikatu w wersji ozdobnej 

 

Kod CPV 72225000-8 – Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje certyfikację systemu zarządzania jakością opartego na  normie PN-EN ISO 9001:2009  

w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 

Realizacja zamówienia obejmuje: 

1) Audit wstępny – dokumentowanie wg obowiązujących zasad. 

2) Audit certyfikujący zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

- analiza wniosku o certyfikację 

- ocena dokumentacji 

- sporządzenie raportu z auditu certyfikującego w postaci papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej i przekazanie jednostce 

certyfikowanej 

- wydanie certyfikatu w wersji ozdobnej w języku polskim i angielskim 

- uroczyste wręczenie certyfikatu w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

 

3) Audit nadzoru 

- dokonanie i dokumentowanie auditów nadzoru zgodnie z obowiązującymi zasadami.   
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Znak: ZS-ZO.21006/2011 

 

Charakterystyka Zamawiającego: 

 

Nazwa i adres Jednostki 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego 

Ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

37-420 Rudnik nad Sanem 

Tel./fax 15 8761001 

Rodzaj działalności wg (PKD 2007) 8560Z  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 

    wg (PKD 2004) 8022G  DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAKRESIE   

SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO I TECHNICZNEGO  

 Dane dotyczące zatrudnionych pracowników 

  

 - nauczyciele - 29 osób 

 - pracownicy administracji - 4 osoby 

 - pracownicy obsługi - 5 osób 

 

 Praca jednozmianowa. 

 Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania 

 - własnymi siłami 

 

Termin wykonania usługi audytu i dostarczenia raportu z przeprowadzonego audytu Zamawiającemu 

 

Audit wstępny  -  m-c styczeń 2012 r. 

Audit certyfikujący + wydanie certyfikatu w wersji ozdobnej - m-c czerwiec 2012 r. 

Audit nadzoru - m-c grudzień 2012 r. oraz m-c  lipiec 2013 r. 

 

Wymagania związane z wykonaniem usługi 

 

1) Usługodawca prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2) Świadczy usługi z należytą starannością 

3) Zapewnieni realizację usługi wyłącznie przez wykwalifikowany personel (zespół składający się z co najmniej 2 

auditorów  legitymujących się wyższym wykształceniem oraz doświadczeniem w postaci przeprowadzonego co 

najmniej jednego auditu zgodności Systemów Zarządzania Jakością z  normą PN-EN ISO 9001:2009) 

4) Zapewni poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usługi 

5) Przeprowadzenie usługę w siedzibie Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem 

6) Przed ewentualnym podpisaniem umowy Usługodawca dostarczy aktualny wykaz osób,  które będą uczestniczyć 

w wykonaniu usługi wraz z informacją na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

usługi na  załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Prosimy o przedłożenie oferty cenowej zawierającej wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi ( łącznie z 

kosztami  podróży i pobytu auditorów ) na piśmie według załącznika Nr 1. (e-mailem – sekretariat@zsrudnik.edu.pl 

faksem- (15) 8761001 lub listownie)w terminie do dnia 30.12. 2011 r. 

 

W załączeniu: 

Wzór oferty- Zał. nr 1 

Wzór oświadczenia Zał. nr 2 

Projekt umowy na wykonanie usługi – zał. Nr 3 

 

        Koordynator projektu 

        Dyrektor Zespołu Szkół 

            Edward Wołoszyn 

mailto:sekretariat@zsrudnik.edu.pl

