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Zapytanie ofertowe

1. Przedmiot zamówienia/nazwa
Usługa w zakresie ochrony fizycznej obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Warszawie wraz z podległym terenem, umiejscowionym przy ul. Żółkiewskiego 17 w Warszawie-
Wesołej.

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty 
określonej w art. 2 pkt. 1 ppkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) jest 
prowadzone zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia – Ochrona obiektu WIORiN w Warszawie wraz z podległym terenem obejmuje 
swoim zakresem:

a. ochronę fizyczną obiektu osobami bez broni, niekaranymi oraz odpowiednio przeszkolonymi,
b. 1 stanowiskową ochronę obiektu wraz z podległym terenem:

 przez 5 dni w tygodniu w godzinach 15.30 – 7.30,
 weekendy i święta – całodobowo,

c. zapobieganie kradzieżom oraz zniszczeniom mienia należącego do Zamawiającego,
d. ochrona przed powstaniem innych szkód spowodowanych przez osoby trzecie,
e. ochrona przed dostępem na teren obiektu osób nieupoważnionych,
f. niezwłoczne reagowanie na wszelkie nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
g. natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, ewentualnie innych 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb pod 
rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić z powodu 
opóźnienia reakcji na zdarzenie,

h. prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeń 
zaistniałych w trakcie pełnienia służby, 

i. wydawanie kluczy osobom upoważnionym do ich odbioru,

3. Odpowiedzialność Wykonawcy
a. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez personel 

Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej 
staranności przy wykonywaniu umowy,

b. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowanie całkowitej tajemnicy dotyczącej 
treści dokumentów służbowych, do których w nieprzewidziany sposób mieliby wgląd pracownicy 
Wykonawcy (np. przypadkowe pozostawienie dokumentów niezabezpieczonych), szczególnie w 
zakresie ochrony danych osobowych. 

c. Wykonawca będzie zobowiązany do nieujawniania informacji związanych z ochroną obiektu 
osobom postronnym oraz przestrzegania postanowień przepisów prawnych związanych z 
obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i respektowania przepisów wynikających z ustawy 
z dnia 14 listopada 2018 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 poz. 838 z późn. zm.).

4. Zakres obowiązków pracownika ochrony 
a. Ochrona mienia, w tym ochrona patrolowa będzie polegać na zabezpieczeniu obiektu oraz terenu 

wraz z infrastrukturą techniczną przez 1 osobę w godzinach od 15.30 do 7.30 w dni robocze oraz 
całodobowo w dni wolne od pracy oraz niedzielę i święta.

b. Ochrona patrolowa będzie wykonywana przy wykorzystaniu środków technicznych 
zamontowanych przez Wykonawcę jego staraniem i na jego koszt w postaci systemu od 5 do 7 
Punktów Kontrolnych wraz z czytnikiem, umożliwiających kontrolowanie prawidłowości i 



terminowości wykonywania patroli. Miejsce montażu punktów kontrolnych zostanie wskazane 
przez Zamawiającego. 

c. Pracownik ochrony raz na 2 godziny patrolować będzie cały teren oraz rejestrował czas pracy za 
pomocą punktów kontrolnych w celu:

 dozorowania obiektu i terenu należącego do WIORiN w Warszawie w szczególności w 
aspekcie zagrożenia zdarzeniami przestępczymi, a także wykroczeniom przeciwko 
mieniu,

 przeciwdziałaniu powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, w tym 
przeciwdziałaniu dewastacji i niszczenia mienia Zamawiającego,

 działaniach mających na celu niedopuszczenie osób nieuprawnionych na teren chroniony. 
d. Ochrona odbywać się będzie z doborem środków i metod uwzględniających specyfikę i charakter 

obiektu oraz przewidywanych zagrożeń uwzględniając niezbędne środki przyczyniające się do 
zminimalizowania wystąpień przestępstw przeciwko mieniu oraz ryzyko powstawania szkód 
losowych. 

e. Pracownik ochrony miedzy patrolami przebywa w budynku WIORiN w Warszawie w miejscu do 
tego wyznaczonym. 

5. Termin wykonania zamówienia
Planowany termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy – od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy. 

6. Wymagania formalne wobec wykonawców
a. Wymagane jest, aby Wykonawca wykazał, że:

 posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 
osób i mienia wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych 
oraz odpis z rejestru przedsiębiorstw,

 posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej – ważną przez cały okres obowiązywania umowy,

 posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 podpisze umowę na wykonywanie usług w zakresie ochrony obiektu Zamawiającego,
b. w przypadku ubiegania się o zamówienie publiczne zakładów pracy chronionej oraz innych 

wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), u których minimalny wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 30 %, wymagane jest aby wykonawca wykazał 
dodatkowo, że:

 posiada aktualną decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub 
zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub inne 
dokumenty potwierdzające statut Wykonawcy dotyczący działalności obejmującej 
społeczną i zawodową integrację osób niepełnosprawnych,

 oferuje możliwość uzyskania ulg z tytułu wpłaty na PFRON

Ciężar wykazania spełnienia w.w. wymogów leży po stronie wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

7. Wytyczne dla wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty
a. Oferta powinna zawierać poniższe informacje oraz dokumenty:

 wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 aktualną koncesję MSWiA
 polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

– ważną przez cały okres obowiązywania umowy,
 min. 2 dokumenty poświadczające należyte wykonanie lub wykonywanie usług w 

zakresie ochrony fizycznej obiektów w podobnym zakresie w ciągu ostatnich 3 lat,



 wzór umowy o świadczenie usługi ochrony, zawierający wszystkie wymogi zapisane w 
niniejszym Zapytaniu i załączniku – formularzu ofertowym, oraz szczegółowe zasady 
działania pracowników ochrony,

b. w przypadku ubiegania się o zamówienie publiczne zakładów pracy chronionej oraz innych 
wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), u których minimalny wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 30 %, wymagane jest aby oferta zawierała dodatkowo:

 dokumenty potwierdzające przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 
aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub potwierdzających 
prowadzenie przez Wykonawcę działalności obejmującej społeczną i zawodową 
integrację osób niepełnosprawnych,

 oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu nie mniej niż 30% osób niepełnosprawnych w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych,

8. Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (której wzór przedstawi Wykonawca do 
akceptacji Zamawiającego), opisującej wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym i załączonym 
formularzu ofertowym. 

9. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy
Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie 
posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym 
oraz zdolność finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo 
do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryteriami wyboru 
najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będą cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz wysokość odpisu na PFRON. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, 
stanowi podstawową zasadę oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 
największą łączną liczbę punktów obliczonych w oparciu o niżej ustalone kryteria (Cena + Odpis).

Kryteria oceny ofert
a. Cena oferty – 80%
b. Wysokość odpisu PFRON – 20%

Wzór obliczania kryterium:
a. Cena oferty brutto

   Cena oferowana minimalna brutto
Cena =   ------------------------------------------------------- x 100 x 0,80 = max 80 pkt. 

        Cena badanej oferty brutto

b. Wysokość odpisu PFRON (w %)
 

    Wysokość odpisu w ofercie badanej
Odpis =  -------------------------------------------------------- x 100 x 0,20 = max 20 pkt. 

       Wysokość odpisu maksymalna



10. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia
Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać 
osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty prosimy przesyłać do 24.09.2021 r. do godz. 13.00 na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła.
Oferta może być przesłana listem (liczy się data wpływu do urzędu), faksem lub e-mailem wraz z 
zeskanowanymi załącznikami i otrzymanie jej w każdej z tych form będzie liczone jako spełnienie warunku 
dotrzymania terminu złożenia oferty. 

11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na 
składanie ofert. Zamawiający może przedłużyć wymóg terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż kolejne 30 dni. O fakcie tym Zamawiający powiadomi Wykonawców, a ci podejmą 
decyzję, czy przedłużają ważność oferty.

12. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
faks – 22 773 59 09
e-mail: da-warszawa@piorin.gov.pl

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia niniejszego postępowania na 
każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udzielają:
Pani Halina Gnaido – tel. 606 131 625; e-mail: da-warszawa@piorin.gov.pl
Pani Ewelina Gawrońska – tel. 514 930 175; e-mail: da-warszawa@piorin.gov.pl 

Kierownik Działu Administracyjnego
 
          Halina Gniado
                  /podpisano elektronicznie/                                                                                               
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