WYCENA OFEROWANYCH
USŁUG BHP, PPOŻ., KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY
CENA1

Usługi BHP
 Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny
 Szkolenie okresowe:
 dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 dla pracowników administracyjno-biurowych
 Szkolenie BHP dla pracowników służby zdrowia
 Szkolenia do pracy w terenie – dla pracowników
rozpoczynających pracę na danej budowie
 Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
- Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
 Ocena ergonomii stanowiska pracy
 Pomiar elementów środowiska pracy – oświetlenie
- Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji papierowej
- Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji elektronicznej
 Analiza stanu BHP
 Opracowanie dokumentacji powypadkowej
 Opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej
- Aktualizacja instrukcji BHP stanowiskowej
 Nadzór BHP na budowie
 Kompleksowe doradztwo

Usługi ppoż.
 Szkolenie ppoż.
 Procedury ppoż. i ewakuacji
 Scenariusz ewakuacji
 Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
- Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Pierwsza pomoc






Kurs pierwszej pomocy podstawowy (3-4h)
Kurs pierwszej pomocy rozszerzony (6-8h)
Kursy pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów
Kurs pierwszej pomocy dla firm
Kurs „Mały Ratownik”

e-learning2

1-5 osób

6-10 osób

11-20 osób

21 i więcej

60zł

55zł

50zł

45zł

110zł
110zł
70zł
70zł

100zł
100zł
60zł
60zł

90zł
90zł
50zł
50zł

80zł
80zł
40zł
40zł

80zł
80zł
60zł

80zł
100zł

70zł
90zł

60zł
80zł

50zł
70zł

60zł
-

od100zł -200zł / stanowisko3
od 50zł -200zł / stanowisko
od 50zł / stanowisko
od 50zł / pomieszczenie biurowe (3 pomiary)
60zł
gratis
od 500zł4
od 200zł – 1000zł5
60zł – 150zł / stanowisko
50zł – 150zł / stanowisko
od 800 zł6
wycena indywidualna (skontaktuj się z nami)
1-5 osób
80zł
od 200zł7
od 150zł
od 600zł8
od 100 zł9
1-5 osób

6-10 osób

11-20 osób

21 i więcej

70zł

60zł

50zł

6-10 osób

11-20 osób

21 i więcej

60zł
50zł
100zł
90zł
120zł / 2h / para
wycena indywidualna (skontaktuj się z nami)
15 zł / dziecko (min. 10 uczestników) - wycena indywidualna
80zł
120zł

70zł
110zł

Ze względu na indywidualne parametry zapotrzebowania klienta, podane informacje w cenniku nie są ofertą
(w rozumieniu art. 66) lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego .

1

Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Ostateczna cena ustalana jest w zależności od liczby szkolonych osób.
3
W zależności od specyfiki stanowiska i branży - Cena minimalna dotyczy usługi zamówionej dla minimum 3 stanowisk
4
W zależności od specyfiki branży i ilości stanowisk pracy
5
W zależności od rodzaju wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny, zbiorowy) zakresu prac, miejsca zdarzenia, daty wypadku, daty zgłoszenia
Podana cena minimalna dotyczy postępowania trwającego do 2 godzin roboczych.
6
Oferta cenowa usług jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem. Na jej wysokość ma wpływ min. wielkość i lokalizacja inwestycji, liczba zatrudnionych
pracowników, zastany stan bhp i ppoż.
7
W zależności od specyfiki obiektu i dostępnej dokumentacji
8
W zależności od specyfiki obiektu i dostępnej dokumentacji
9
W zależności od ilości zmian w obiekcie wpływających na bezpieczeństwo pożarowe i dostępnej dokumentacji
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