wDA 1t5t2017

ZAPYTANIE OFER]IOWE lNr 8/2017

1.

Przedmiot zam6lvienia I nazwa

kresie och
nictWa w Poznan
UlGrunweld4tepSQB w Poznaniu.
Podstawa

- niniejszq postgpowanle w sprawie zamowienia

od kwoty okre6lonej

rry

szacunkowej wa

nr,zszeJ

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych jest

ne

cl

zgodnie z Prawem Zh m 6wieri Publ icznych oraz wewnqtrznym i regulacjami Zant

2.

jqce,go

Opis przedmiotr"i zam6wienia

Przedmiot zamowienia
iN w Poznaniu

Or:h

-

obe

ochrong fizyczn'4 obiektu crsobami bez broni, niekaranymi oraz

powiednio

przeszkolonymi,

-

tr stanowiskowq

ocflronq obiektu wrazz podleglym terenern
* przez 5 dni w tygo$niu, godz.'14:30
w
- 07.30,

* w 9 wybranych dni (9.09.2017, 31.10.2017, 10.1'1.2t017, 22.12,201-,t
.Ott 2018) w

godz. 12'.00

-

,

5 Ol i1018,

7.30,

calodobowo,

eniom mienia nalezitrcego do Zamawiaj
- crchrona pz€rc pow!;tanierm innych szkod spowodouranych pzez osoby trzecie,,
ktu os6b nieupowaznionych,

kie

nieprawidlowo6ci zgodnie

z

obro

Ez,uJqcyrnl

i zagroZenia poZarem, zalania, ewentu nie innyc;h
nic'przewidzianych zjarzen losowych ora;z niezwloczne powiiadomienie odpolrr

c;h r;luzb

pod rygorem odpowiiedzialnosci wykonawcy za skutki zdevzeh, jakie nrogq wysteltrlic z
powodu opoznienia r1:akcji na zdar:zenie,

o objgciu dyzuru

wszelkich

mawiajqcego za wszelkie szkody w,

ne przez

ywanie informacji
a sluzby,

c;ie

w

przypadku nie dolozenia

pers;onel

pr:Z<

ykonywaniu umowy,

nie ujawniania informacji zwiqzanyc;h
obiektu osobom pd;stronnym oraz przestrzegania postanowieh przepi
ztn,tqzanych

z

obowi'Xzkiem zachowania tajemnicy sluzbowej

i

respektowanrr

z

ochronq

prawnycn
przepisow

wynikajEcych :z ustaVuy

z dnia 22 sierpnia 1997 r, o ochronie osob i mienia

u.

2016

z-

r.,poz.1 432 z po2..zrfi .)

3. Zamawiajqcy

o$reSla wymagania zwiqzane z rea,lizaqq zam6wienia

do

zalllradi,w

pracy chronignej oraz innych wykonawcow, ktorych rlzialalno6c, lub

noSc ich
rn6wienie,

kami

grup

ustawy z
dnia 27 sierpf ia 1997 r. o rehabilitacji zawodowejii spolecznej oraz

ianiu osob

niepelnospralvnyclr (Dz. U, 22016 r. poz.2A4Q, uiktorych.
minimalny wEkazrrik zatrudnienia osob niepelnosprawnych

w

rozLtm

dnia27 sierpr[ia 1997 r. o rehabilitacji zawodowejii spolecznej orazzatru

u ustawy

z

iarriu osob

niepelnospraiynyclr wynosi nie mniej ni230%.

wspolnie ubiegajqcy sig o udTielenie zamowienia spelnial
tylko w przyppdku, gdy wyk,azq, 2e nie mniej niz 3O%o zatrudnionych

b) Wykoniawcy

waruneK
l:a2d<>go z

nich priacownikow stanowiq osoby niepelnosprawne,
c) wykoniawca
n

i

liqdzir: zobowiitrzany do utrzymania zatrurlnienia nie mniej
epeln os p ravVn ych przez caly ok res realizacjt za rt owien a,

30% osob

i

bgdzie
ie zobowiqzany

do przel:azyytania Zz
Zamawiajqcemu co kwarlal
informacji o liczbie os6b zatrudnionych w og6lB oraz liczbie zatrudn
ych osob

d) Wykonawca
Wykonawca

n

iepelnospravlnych,

Zamawiajqcy
Wykoniawcy
n

ma prawo w ka2dym

o

okresie reali::acji umowy

przedstawienie dokumentar:ji potwierdzajqcej

ic siq

do

ienie osirb

iepeln ospravVnych,

or'lawca
koSc;i 10%

nia teEo

i
199,2

lub

r.

o

, lukr inne

dokumenty potwieqdzajelce statut wykonawcy jako zakladu pracy clrr nionej lub
potwierdzajqcych pirowerdzenie przez wykonawcq, lub pzez jego w
fQbnionE
organizacyjnie jednpstkq, ktora bqdzie realizowala zamowienie publiczner,
olrejmujqcej s

dzialalnoSci

i zawodowq integracjg os6b niepetnosprawnych,

- posiada aktualnq

g na wy'konywanie dziatalnoS0i gorspodarczej w

o{tnrony

ot;ob i mienia wydanej pr:zez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji

odpis z

relestru przedsi gbiorgtw,

-

posiada polisg gd odpowied;zialnoSci cywilnej

w

gospodarczej -- waZ\q prz_ez caly okres obowiqzywar.tia

zakresie prowadzonerj dzialalnoSci

Umo\it,ry,

- posiada wiedzq i doswiiadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjalem
osobami zdolnymi dci wykonania zamowienia,

- podpisze umrrwg nE wykonywanie uslugi w zakresie ochrony' obiektu Zl
- <lferuje mozliwoSc r]zyskania ulg ;l tytulu wplaty na pFRON.

- aktualnq koncesjq \rlSWiA,
zal<ladu

rehabilitacji
ajqcych

a

bqdzie

ziawodowq

w zakresie prowadzonej dzialalno6ci

g

darczej

umowy,

nale)vfa wykonanie
tmlknnqnie lub
lrrh wykonywanie
rrnrlznnrnarani
nalezyte

w podobnym zakresiel w ciqgu ostatnich

g

lat,

ia obowiqzkow ochrc,ny fizycznej w olir sie trwania
chrony, zawierajqcy wszystkie wyrnogi

formulazu ofertowym, oraz
dzr

szczegol<

prsane w
zasady

alania pracown k6vV ochr ron V,
i

- o6wiadczenie wykonawc;y o zatrudnianiu nie mniei
roz:umieniu przepiso!ru
niepelnosprawnych,

o

rehabilitacji zawodowej

i

ni2

3i0o/o

os6b niepel

spolec;znej

oraz

zatrucl

awnycn w

aniu

osolc

zq

tru

to

Dzial.

7,, Zasady wspolpf'acy, kt6re bgdq zawarte umowie
Zamowienie realizolvane bgdzie na podstawie umowy prisemnej (ktorej wz:o przeclstawi
wykonawca rlo akgeptercji Zamawiajqcego), opisujqoej wymogr zawane v niniejszym

i

zapytaniu ofetlowyni

zetqczonym formularzu ofeftowym. Wykonawca zqbowi

wykonania zarn6wieiria bezpoSrednio przez osobq/y wymienionq/e
zirkresie wymagajq

8.

ppisem

w

e sig

oferc:ie. Z

rio

iany w tym

nej zgody Zamawiaj qcego.

Proces i kryteri:p wyboru Wykonawcy

I

pocldane ocenie formalnej

-

ze wzglgdu na: kompletno

oferty oraz

p<rtwierdzenie posiaifania wiedzy i do5wiadczenia, dysponowania odpowiednirn

technicznym

i

nciatem

oso

ia, \t\t tym

zakresie Zamawiajq(V rez,erwuje srcbie prawo do sprawdzenia podanych informa
Zitmawiajqcy dokonr2 nar;tqpnie prorownania

i

wyboru najkorzystniejszej of

.

Kryl,erriami

j wyzej opisane warunki formalne
cer)a :ra
w'ykonanie przedmibtu zamowienia oraz wysokos6 odpisu na pFRot\. Stosowanie
w'yboru najkorzystniQjszej oferly spelniajqce

matematycznych obliczefl przy ooenie o[ed, stanowi podstawowq zasadg
najkorzystniejszq zorptanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzszq lqcznq

ofext. Zla
purrkt6w

obliczonych w oparci[.r o nizej ustalcne kryteria (Cena+Odpirs).
80

1)

o/o,

2) wysokoil6 odpisu PFRON

20o/o

Cena oferly blutto

Cena oferrowana minimalna brutto
x 100 x 0,80 = max 80

rrkl,

2)

il;;;;J;;il;;;
9. Termin

x 100x020=

zlo2,enia oferty na realizacjg ww.zamowienia

x 20 pkt

ofefia powinna odpowiadac

w petni na zapytanie

wykonawcQ oraq wskazywa6 osobq do kontaktu
zalqcznik

d

o

n in

ipjsze

g

ofertowe,

powi

ol<reSlac

- zgodnie z formularzerr

nowiqcym

o za pytil n ia ofertoweg o.

ofedy prosimy przesiytac do 8.06.2017 r. godz. 1s.00 na aclres: wojewodzl<i nspektonat
ochrony Ro5[in il N]rsiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 2s08,60-166i
n.
oferta moZe byc przeslana listem, faksem lub e-mailem wraz z zesKanowanymi

i

rrtrzymanie jej w kfzdej

z tych form bqdzie liczone jako spetnienie

warunku

terminu zloienia oferty. Oferta wybranego wykonawcy, ktora byla przeslana

nikami
nnanta

sem lub w

formie elektronicznej, musi zostac zalqczona do umc,wy w oryginare.
10. Termin zwiqzanl,a z ofertq

Ttrrmin zwiqzania

z

ofertq - 30 dni. Bieg terminu rezpoczyna sig wrazzup

oznaczonego na skladanie oferL. Zamawiajqcy moze przedlu?yc wymog term
ofeftq o oznaczony qrkres, nie dluz:szy jednak niz kolejne 30 dni. o fakcie tym

rn terminu
zwiq,z-1ni1

mawiajqoy

powiadomiWykonawlc6w, a ci podejmq decyzjg, czy przedlu2iajitrwa2no66 oferty,
111.

Dane ZamawiajQ.cego do nadestania ofert:

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznanilu, ul.

12. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo
postgpowania

do

odwolania/uniewa2nienia

podawania przyczyny.

Poznan, dnia

Z powa2aniem

nwaldzka

InreJs;zego

