
Zaproszenie do skNadania ofert 412018

wD,A514t2)"Q18,

1. Przedmiot zam6wienia I nazwa

i obiektu Woiew6dzkieqo Inspel(toratu OcIrronv

RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu wrd;z z podlegtvrn terenem, umiejsc;owionvm ..!Iz.r1

ul. Grunwaldzkiei 2508 w Poznaniu.

Podstawa - niniejsze postgpowanie w sprawie zamowienia o szacunkowej wartoS;ci nizszej

od kwoty okre5lonej w art. 4 pkt. 8 ustavvy Prawo zam6wiei pr.rblicznych jest prowadzone

zgodnie z Prawem Zamowieh Publicznycfi orazwewnqtrznymi regulacjami Ziamawiiejqcr::go.

2. Opis przedmiotu zaryr6wienia

Przedmiot zamowienia

- ochronq fizycznq obiektu osobami bez broni, niekaranymi oraz odpowir-.dnio

19.04.2019, 2,05.201 9,
* w 5 wybranych dni : ( 31 ,10.2018,24.12.2018, 31.1?-.2018,

om mienia nalezqcego do Zamawiajqcego,

- Wykcrnawca bgdzie zobowiqzany do hie ujawniania inform aqi zwiqzanych

obiektu osobom postronnym oraz pr*estrzegania postanowieh przepi$ow

powodu opoznienia reakcji na zdarzenie,

- prowadzenie ksiqgi dy2urow, wpisywanie informacji o objqciu dyzuru oraz rnrszc"lkichr

zdarzefi zaistnialych w trakcie petnienia slfrzby,

- Wykonawca odpowiada wobec Zamath'iajqcego za vyszelkie szkody wyr?.qozone przez

personel Wykonawcy oraz osoby trzedie w przypaclku nie dolozenia firrzez personel

Wykonawcy nalezytej staran noSci przy wyl lonywarr iu umowy,

z ocrtronq

pranrnych

przepis6wtajemnir:y slu:zbowej i respektowi;rnia

- ochrona przed powstaniem innych szk6d spowodowdflyr66 przez" osoby trzer:iie,

ob nieupolvaznionych,

ieprawidlowoSci zgoclnie z tic>bowie4ujiqoymi

ro2enia pozarem, zalania, ew<]ntualnie innych

zwloczne powiadomienie odpr:fwiednich sluzir

pod rygorem odpowiedzialnoSci Wykonqwcy za skutki zdarzen, jakie mcigq w'lstqpric z

zwiqzanych z obowiqz.kiem zachowania



wynikajEcych z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia (Dz,U,z20'16

po2,1432 z po2..zm.)

3. Zamawiajqcy

art.22 ust. 2

okreSla wymagania 2'wiqzane z reailtzacjq zamdwieniil stosrownrie do

ustawy Pzp, dotyczqcg,,klauzuli sporlecznei",

a) Ogranicza tyllroOgranicza siq mozliwo6c ubiegarlia siq o zam6wienie publiczne tyllro dla zaktadow

pracy chronionej oraz innych wy(onawc6w, ktorych dzialalnoS6, ilub dziatalnof;f ich

wyodrqbnionych organizacyjnie jednostek, ktdre bqdq realizoweriy zarnourienie,

obejmuje spolecznq i zawodorfrq intel;raojq os6b bqdqcych Qzlonkami grup

spolecznie margirralizowanych, tj. osob niepelnosprawnyclr w rozunlieniu ustawy z

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili{acji zawodowej i spolecznej oraz ziltrudnianiu osirlc

niepelnosprawnych (Dz. U. 22016 r. po2.2046), u kt6rych:

minimalny wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnycl'r w rozurriieniu ustiawy z

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabililacji zawodowej i spolecznej oraz ziatrudniianiu os(rb

niepelnosprawnych wynosi nie mniej ni2 31lo/o.

clzielenie zam6wienia spelniq ten warunek

niej niz 30oh zatru<lnionych Flrzez k:,a2dego z

osprawne,

c) Wykonawca bgdzie zobowiqzany glo utrzyrnania :zatrudnienia nie mniej niz ilO% osirll

n i epeln os prawrr ych przez caty o kre,s r ealizacji za m 6wie n ia,

d) Wykonawca bgd4ie zobowiqzan/ do przekazywania Zamawiajqcerlnu co kwartat

informacji o liczbie osob zatrudnlonych w ogole oraz liczbie zatrrjcjnion'/ch ,csob

niepelnosprawnych,

e) Zamawiajqcy ma prawo w kazdym okresie realizacji umowy :zwrocid sig do

uecyzjq w sprawte Ftrzyznarla slatusu za\:,tadu pracy chronionerj lub

zawodowej, o kt6rej mowa u ustarwie z dniia 27 sierpnia 1997 r. o

wej i spolecznej oraf zatrudnianiu os6b niepelnosprav/nvch. lub inne

Wykonawcy o przedstawienie dokumerrtacji potwierdza.jqcej zatriudnienie osok:

niepelnosprawnych,

0 W przypadku nie wywiqzywania sig Wyklonawcy z zapisow pptlt d), Wy,konawca

bqdzie zobowiqzany do zaplaceni) kary umowneij Zamawiajqcemu w lvysoko6ci'I}olt
miesiqcznego wynagrodzenia, za ka2dy rozpoczqty miesiqc niedoi,rzymernia tegcr

warunku (potrqconej od niezaptacgnej FV)

4. Termin wykonania zam6wienia

Tefm in realizacji zamowienia wynosi 12 m-cy - od 1 .A7.2,018 r. - 30106.2019 r.

5, Wymagania formalne wobec wykonawc6w

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazet,2e..

decyzjq w sprawie ; ia statusu zak:,ladu pracy chronionerj lub

wej i spolecznej zatrudnianiu os6b niepelnosprarrr/nych, lub inne



dokumenty potwierd;:ajqce statut wylionawcy, jakrc zaktadu prac'y chronionej lub

pcrtwierdzajqcych prowadzenie przez wykonawcq, lub przez jetlo wyo,CrQbnionE

organizacyjnie jednostkq, ktora bqdzie realizowafa :zamowienie publiczrle, d:liala{noSci

obej m uj qcej spolecznq i zawodowq i nteg diacjq os6b niepelnosprawnych,

- posiada aktualnq koncesjg na wykonywlrnie dzialalno6ci gospodarczej w zakresier ochrony

os6b i mienia wydanej pr,zez Ministerstwc, Spraw Wewngtrznych i Adminirstrqcji oraz odpis z

rejestru przedsiqbiorstw,

- posiada polisg od odpowiedzialnoSr;i cywilnej w zakresie prowadzc,pej dz:iatalnoSci

gospodarczel - wa2nq przez caly okres obowiqzywania umowy,

- posiada wiedzq i doSwiadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjaterrh technicz,nym i

osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

- podpisze umowQ na wyl(onywanie uslugi w zakresie ochrony

- oferu.je mozliwoSd uzys(ania ulg z tytulJ wplaty na PFFRON.

obiektu Zleceniodaw,cy,

6. Wytyczne dla wykonawcow dot. pr4'ygotowania tre6ci oferty

Ofefia powinna zawierac ponizsze informbrcje:

- wypelniony Formular:: ofertowy - zalqczqik nr 1 oraz nastgpujqce dokumenty:

- aktualnq koncesjg M$W|A,

- dokumenty potwierdzajqce przyznani| statusu zakladu pracy chronionej lub zafl,lladu

aktywnosci zawodowej, o kt6rej mowa u ustawie z dnia 27 sierpnia 19St7 r. o rehabilitac.li

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, lub p<2twierclzajiEcych

prowadzenie przez wykonawcq, lub pri:ez jego wyodrqbnionq jednostkrT, kt6ra bqdzie

realizowala zamowienie publiczne, d2ialalnoSci ,cberjmuiEcej spolec,:ni1 i zaworlowel

integracjq osob niepelnosprawnych,

- polisq od odpowiedzialno6ci cywilnej w zak-esier prowadzonej dz:ialalnoSci gospodarczej -

I

te wyktonanie lub wykonywapie us;lug \ /

obnym zakresie w ciq13u ostatnich 3 lat,

- wykaz osob przewidzianych do pelnienier obowiqzkow ochrony fiz:ycznej w rckresie tnvanier

umowy,

- wzor umowy na Swiadczenie uslugi ochrony, ziawierajqcy wsz:ystkie wym<)gi zapisane w
niniejszym Zapytaniu i zalqczniku - fgrmulazu ofertlowym, araz szczeot6lower zersady

dz|alania pracown i k6w och rony,

- oswiadczenie wykonawcy o zatrudniani.r nie mniel niz 30% osr5b nieprsfpiesprawnyr::h w
rozumieniu przepisow o rehabilitacji zqwodowej i spolecznej araz zatrudnianiu osob

nrepetnosprawnych.



Jezeli podmiot/osoba ubiegajqca siq o ;zam6wienie prowadzi dzialalno66

wowczas niezbgdne jest zalqczenie altualnego wyprisu z Cerltralnego

Gospodarczej lub KRS (max 3 mies. od daty wystawieniia).

7. Zasady wsp6lpracy, kt6re bgdq zavUarte umrowie

Zamowienie realizowane bgdzie na poglstawie umow'y pisemne.i (ktorej Atzor ptrze<jstawi

Wykonawca do akceptacji Zamawiajqcego), opisujqcej wymogi zawarte w niniejszym

zapytaniu ofertowym i zalqczonym formflarzu ofertowy,m. Wykonawca zobrpwiqzuje s;iq c1o

wykonania zam6wienia bezpo5rednio prlez osobq/y wymienionq/e w ofercid. Zmiany w tym

zakresie wymagajq pisem nej zgody Zamqwiajqcego.

8. Proces i kryteria wyboru Wykonawgy

gospodarczq to

Rejestru Dzial,

alnej - ze urzglqdu na: kompletno6c oferty oraz

technicznym i osobowym orcz zdolnoSoiq finansowq do wykonania zamd,wienia. W tym

zakresie Zamawiajqcy rezerwuje sobie prErwo do sprawdzenia podarrych inforlmacji.

Zamawiaiqcy dokona nastgpnie porownarnia i wyboru najkorzystrriejszej oferty. l(ryterianri

wyboru najkorzystniejszej oferty spelniajqcej wyZej opisane warunki formalnre bgdq cena zia

ysoko66 odpisu na PFRC)N, Stosowanie

stanowi podstawowal zasaclq bceny ofeft, Za

ira uzyska najwy2szq lqcz,tq liczbq punktow

Ofefty bgdq najpienru poddane ocenie form

Cena =

potwierdzenie posiadaniq wiedzy i do6witwierdczenia, dysponowania odpowiednim potencjialem

obliczonych w oparciu o ni2ej ustalone kryteria (Cena.+O,Cpis).

Krvteria ocenv ofert: 1) cena oferty -

obliczone wedlug wzoru'.

1) Cena ofefty brutto

8Q o/o, 2) wysokoS6 odpisu PFRON - 20%

Cena oferowana minimalna brutto

x 100 x 0,80 =: max 80 tikt

Cena badanej oferty brutto

2) Wysoko6c odpisu PFRON (w %)

OdPis = :::::::: ::::t :::: :1111
WysokoS6 odpisU maksymalna

x 100 x 0,20 ,l max i2O prl.it



9. Termin i miejsce ztohenia oferty na realflzacjg ww, zam6wleniia

Oferta powinna odpowiadac w pptni na zapytanie ofedowe, powinna okreslac

Wykonawce oraz wskazywai osobq plo kontaktu -:zgodnie z formularzem stanowiqcym

zalqcznik d o n i n iejszeg o za pyta n i a ofefi oweg o.

Ofedy prosimy przesylac do 18.05.2018ri godz.'15.00 na adres: Wojew6clgki Inspelrltorat

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grun'nraldzka 2508, 60-1SO Poz:nafrr"

Oferta mo2e byc przeslana listem, fakseni lub e-mailem wraz z zeskanowanyp"ni zalilczrikani

i otrzymanie jej w ka2dej z tych form bqdzie liczone, jako spelnienie warurrku dotrzymania

terminu zlo2enia oferty. Oferta wybranego wykonawcy, ktora byla przeslanrh faksem ilub w

formie elektronicznej, musi zostac zalqczena do umowy'w oryginale.

10. Termin zwiqzania z ofertq

Termin zwiqzaniaz ofert.q - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna siq wrazz uplywern terrninu

oznaczonego na skladanie ofeft.. Zamawiajq >y mo2e przedlu2yc wym6g trermin ;z-wia,tzania

ofertq o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz kolejne 30 dni. O fakcie tyin Zanrawiajqcy

powiadomiWykonawcow; a ci podejmq dgcyzjq, czy prz<>dlu2ajqwa2noSc oferty.

11. Dane Zamawiajqcego do nadeslania ofert:

Wojewodzki I nspektorat

2508, 60-166 Pozna6.

Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul, Grunwaldzka

nrnreJszego

Faks061 8685884 email:da-poznanklpiorin.gov,pl

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Dzial Administracyjny (061 ) 8605928, e-ryrail: da-poznan@piorin.gov. pl

12, Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do odwolania/uniewaznienia
postgpowania na ka2dym jego etapie bez podawania przyazyny.

Z ;oowazanienl

Poznalr, dnia 7.05.201 8r.


