
 

Postępowanie nr: 2018/22

Informacje ogólne

Organizator CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

URSZULA KUREK

22 694 62 96

Urszula.Kurek@centrum.gov.pl

Nazwa Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia

oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium

GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej,

bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów

alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy

ul. Żwirki  i Wigury 73.2. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia, stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.3.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące

czynności związane z ochroną osób i/lub mienia, były zatrudnione

przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o

pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) z wyłączeniem osób

wchodzących w skład grupy interwencyjnej.

Termin publikacji postępowania 2018-05-30 16:31

Termin otwarcia 2018-06-06 10:15

Postępowanie testowe Nie

Typ postępowania Otwarte

Rodzaj postępowania Publiczne (PZP)

Proponowany tryb postępowania Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienie współfinansowane Nie

Termin przesyłania załączników 2018-06-06 10:00
 
Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert Wartość

Rodzaj ceny Cena brutto

Wymóg składania ofert Wszystkie części postępowania

Termin związania ofertą 30 dni

Forma składania ofert/wniosków Papierowo

Adres złożenia ofert w wersji papierowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
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Wydział Zamówień Publicznych (pok. 106)

Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe Nie

Oferent widzi ilość punktów Nie

Wymagane wadium Tak

Rodzaj wadium

Domyślna waluta PLN

 
Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 składania ofert 1 2018-05-30 16:31 2018-06-06 10:00

 
Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

  Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów

alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73: (1

zamówienie)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

Doświadczenie personelu   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary

Trend w górę
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Kwalifikacje pracowników   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary

Trend w górę

 
Kryteria uznaniowe

Lp Nazwa Przedmiot postępowania Punkty Opis

1 Kwalifikacje pracowników 30 Wykonawca otrzyma 10 pkt za

każdego wykazanego pracownika

ochrony, oddelegowanego do

realizacji zamówienia, o którym mowa

w Rozdziale IV podrozdział I ust. 1 pkt

2 lit. b) - posiadającego wpis na listę

kwalifikowanych pracowników

ochrony fizycznej prowadzonej przez

Komendanta Głównego Policji

2 Doświadczenie personelu 15 Wykonawca otrzyma 5 pkt za

każdego wykazanego pracownika

ochrony, oddelegowanego do

realizacji zamówienia, o którym mowa

w Rozdziale IV podrozdział I ust. 1 pkt

2 lit. b) - posiadającego ponad 36

miesięczne doświadczenie pracy w

ochronie fizycznej.

3 Cena 55 najniższa cena spośród wszystkich

ofert podlegających ocenie

 
Lista przesłanych załączników

Nazwa Etap Rozmiar Data przesłania

 Załączniki organizatora

 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  15,7 MB  2018-05-30 16:28

 Załącznik A i B do OPZ.pdf  708 KB  2018-05-30 16:29
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 Załączniki 2-8 do ogłoszenia.doc  236 KB  2018-05-30 16:29

 Wyjaśnienia treści ogłoszenia.pdf  320 KB  2018-06-04 14:23

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               strona 4 / 4

http://www.tcpdf.org

