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ZAPROSZENIE
DO ZŁOZENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA USŁUGI SPOŁECZNE

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lubrza

ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza.

NIP 755-1 90-87-27, REGON 53 1413 165

Zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne pod nazwą "Świadczenie usług ochrony dla
budynku Urzędu Gminy w Lubrzy prry ul. Wolności 73",

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zemrówienia jest świadczenie usług ochrony poprzęz monitorowanie obiektu

budynku Urzędu Gminy w Lubrzy przy ul. Wolności 73 z wykorzystaniem transmisji sygnałów
generowanych przez system alarmowy zamontowany w obiekcie do Stacji Monitororł ania oraz
powiadomienie przez Stację Monitorowania znotoryzowanego patrolu o sygnale włamania do
obiektu.

2. W skład realizacji zadania wchodzi:

1) świadczyć usługę przez czas jei trwania, również w dni świąteczne i wolne od pracy,
przez całą dobę;

2) odbieranie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego o zaistniałych zdarzeniach do Stacj i
Monitorowania;

3) w przypadku uruchomienia alatmu zostanie podjęta interwencja w celu zapobieżenia
powstania szkody w chronionym obiekcie;

4) v, przypadku powstania szkody, zabezpieczenie miejsca do czasu przybycia osoby
upowa]żnionej celem zabezpieczenia obiektu;

5) zawiadamianie Zamawiającego o uruchomieniu systemu alarmowego,
6) zapewnienia przez pracowników Wykonawcy starannego wykonywania czynności ochrony;
7) jednolite umundufo$,anie pracowników ochrony orM §,przypadku interwencji posiadanie

środków pźymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (Dz. U. z
2016r. poz. 1666 z póżn. zm.);

8) otrzymanie od Wykonawcy na koniec miesiąca wydruku rei estfu o ilości otrzymania
sygnałów aktywacji alamu w budynku Urzędu Gminy.

3. Zama:wialący dopasa,ezr./nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
4. Zamawialący dopuszeza/nie dopuszcza moźliwości powierzenia części lub całości zamówienia

podrłykonawcom.



5. O udzie]ienie zamórvienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniajacy następqjące lł,vmagania:
a) posia<lanie zdolrrości zawodowej pracorłników ochron_v potrvierdzone kserokopią wpisu nx

1istę l:walifikowanych pracowników ochrony za zgodność z oryginałem
b) Zamawiający wvmaga zalrudnienia przez Wykonawcę na podstarł,ie

umov/_Y o pracę osób rvy-konujących wskazane ptzez Zamaw,ialącego czymoŚci r.ł. zakresic
realizacji zamórł,ienia. jeżeli wykonarrie tych cz.vnrrości polega na wykonaniu w sposób
określon.v w art. 22 § 1 ustaqł z dnia26 czenłca 1974r - Kodeks pracy (Dz. U. z2016 r,. poz'
1666 z późn, zm. ) na podstawie oświadczenia rł,vkonawc1, (załącznik nr 3)" które musi
zawir:rać:

- imie :i nazł-isko pracorł,nika
- infonnaoj ę o rłl,miarze czasu placy
- poJp,s osclbi za lrud nionej

Zatnrdnienie osób. o których mo\Ą,a prz.v reałizac.ji przedmiotu zamórł,ienia powimo trwać
przei:, c,lly okres realizacji przedmiotu zamówienia. W prz_vpadku zakończenia zatntdnienia
ww. osób przed zakończeniem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązan1 jest
do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce inrrej osob;,, tak aby okeślone lvymagarria był_v

spełnione przez cńy okres realizacji Llmow,l. o czym należy niezwłocznie powiadonrić
Zamawiającego

c) posiacianie aktuainej koncesji dotl,czącej prowadzenia działalrrości gospodarczej w-zakresie
usług cchrony osób i mierria. Walunek zostanie zrealizowany przez przedstar.ł,ienie kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

lll. TER\llN wYKONANlA ZAMÓw[NlA
Termin rł,l,konania zamówienia: 01.02.2018 roku do 3 1. l2.201 8 roku

Iv. oPIs l§PosoBU PRZYGoTowANtA OFERTY
1. Wl,ko-naw-ca powinien złożyć oferlę na fotmularzu zŃączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Olertę sporządzić należy w języku polskim.
3. Oferta, wirrna być podpisana przez osobę upowaznioną
4. Na kopercie należy umieścić napis: ,.Ofefia na "Swiadczenie usług ochrony dla budynku

Urzędtu Gminy w Lulrrry przy ul. Wolności 73".

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OF,ERT
1 . Ofeńa powinna być przesłana za pośrednictrvem poczt},, kuriera lub też dostalczona osobiście

naadres:UrządGminywLubrzyul.Wolności]3.48-23lLubrza-sekretariatpok.208dodnia
24,01.20l8 do godz. 10:00

2. Ocena ofeń zostanie dokonana w dniu 24.01.20l8
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrl.rł,ane,
4. WykorLawoa może przed upływ-em termirru składania ol-ert zmienić lub ąvcof'ać srvoją of'erlę.
5, W toktl badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonarł,córł, wy.|aśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

vI. OCE|{AOFERT
Zamawiający dokona oceny w-żnych ofer1 na podstawie następujących krl,teriórł,:

1. Cena - t50%

Cn
C1- --------:- x 60pkt

Co
C - liczL,a punktów w ramach kr}terium "cena".
Cn najniższa cena spośród ot'erl ocenianych



Co - cena ofeĘ ocenianej

2. Czas dojazs,

Ofeńą w której wykonawca zaoferuje najszybszy czas dojazdu otr4łna odpowiednio:

do 10 min - 40 pkt
od 1l do 15 min - 30 pkt
od 16 do 20 min - 20 pkt
pow. 20 min - 10 pkt

3. Liczba (suma) punktów oferty zostanie wyliczona po zsumowaniu kr}terium Cl oraz kryterium
C2.

R=C1 +C2

vII. UNIEWAZNIENIE PosTĘPowA|{IA
Zamańajlący unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publiczrrego
w następujących przypadkach :

1. nie złożono żadnej ofęrty spełniającej wymagania udziału w poĘpowaniu,
2. cęna najkorzystniejszej ofeńy plzewższa kwotę, którą zamawiający może przeznaozyó na

s fi nansowanie zamówienią
3. wystąpiła istotrla zrrriana okoliczności powodująca, ź-e prowadzeńe postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidńeó,

4. bez podania przyczyny

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF,ERTY
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniej szej oferty (lub zamknięciu postępowania) udoĘpnione
będzie na stronie intemetowej pod adresem www.bip-lubrza.ooo1e.ol Oferenci zostaną również
powiadomień telefonicmie lub pisemnie o wyborze oferty lub zamknięciu postępowania.

IX. DODATKOWB, INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Damian Drabik pod nulnerem telefonu 77 407 46 50 otaz
adresem e-mail:. archiwista@lubrza.opole.pl

X. ZAŁĄCZNIKII
1 . Wzór formularza oferty;
2. Wzórumowy
3. Wykaz osób zatrudnionych

PoĘpowarrie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania
zamóńeń o wartości ńe przekrac zającej wyrażmn€l w żotych równowańości kwoty, o której
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
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