
nie do skNadania ofert 412019

1" Przed iot zam6wienia / nazwa

Uslu resie oc;hr

Ro6lin i

antu.

Podstawa

od kwoty

zgodnie z

wDA.i).5.201t1

ratu Or:hronv

Zamowieh Pu blicznych oraz wewrrgtrznym i reg u lacl a rin i Zarn awiaj qc;ego.

2. Opis iotu zam6wienia

Przedmiot

Ochrona

- ochro f rzycznq obiektu osobami bez brroni, niekaranymi oraz odpowiednio

ymt,

-1sta kowq ochronq obiektu wra2=z podleglym terenem

ni w tygodniu, 'w godz.14:30 - 07:30,
* przez 5
*w7 anych dni : ( 16.08.2019, 31.n0.2019, 24.12.2019, 31. 12.2A19, j0,04.2020,

12.Ct6.2020) w 1;odz. 12'.0Ct - 7:30,

y, 6wiqta - gabdobowo,

- zapobieg ie kr adzie2om ar az zniszczeniom m ien ier n a lezqceg o d o Za mawiaj ilceg o,

powstaniem innych szkod spowodouranych przez osoby trzeci,e,

d ,Costqpem na teren obiektr"r os6b nieupowaznionych,

-nl reagowanie na wszrelkie nieprawidlowosci zgodnie z obowiqzujqcymi
przeprsam

- natychmi

- wvk z ochronq

pralvnych

przepisow
1

obiektu obom postronnym oraz przestrzeganira postanowien prTeSlisri'w

30 04.2

" wee

- ocnrona

- oohrona

ianych zdarzeit losowych <>ra1 niezwlocz:ne powiadomienie odpor,niiednich sluzb
pod ocfpowiedzierlnosci wykrcnawcy za sl<utki zdarzen, jerkie nrogil wystqpic z
powodu ienia reakoji na z:darzenie,

nie ksiggi dyzurow, wpisywanie inforrnacji o objqciu clyzuru oriaz wszelkich

zdarzen tnialych w trakcie pelnieniar sluzby,

- wyk a odpowiada wobec Zamawiajqcego z:a wszelkie szkrody wyrz:"a,dzone przez
personel korlawcy oraz osoby tr:zecie w FrzVpadku nie dolozenia prz,.ez personel

Wykona nalezytej starannorSci przy wy(onywaniu umowy,

;a bgdzie zobctwiqzany do riie ujawniania inform aqi zwiqzanych

niniejsze postqpowanie w sprawie zam6wienia o szacurrkdwej rarartoSci nizszej
'eslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo ;zam6wiefi public:znich jest prowadzone

stowe reagowetnie w sytuacji zagro2enizt po2arem, zalania, erllentualnie innych

z oltowiqzkiem ziachowania tajemnicy sluzbowej i respe(trcwiania

Poznaniu

amo'wtenta

iektu wloRiN rv Pc,znaniu r,vraL z oodleslym terenen qb=ejmUe_sw1m zaknasem:

z



wynikajEc

2142,224

Zam

art.22

nte

r)w

z ustawy zdnia 14 listopada2018 r, o ochronie osob inriepia (Dz,.U. 2o1Bpoz.

qcy okre6la wymagania zwiqzane z realizacjq zam(rwlenia s,tosownie do
ust. if ustawy Pzp, dotyczqce ,,klauzulispotecznej,,.

sprawnycn,

ypadku nie vvywiqzywania siq wykonawey z zapis6w ppkt c), wykonawca
zobowiqzany do zaplacenia kary umo,vvnej Zamawiajqr:c'mu r,t, wysokos cr looh

lgcznego wynargrocjzenia, za ka2dy rozpoczgty miesiqc niedptr;z,ymania tego
ku (potrqconeji od niezaplaconej FV)

4. Termin onania zanrr6wiienia

Termin rea cji ;:amowienia wynosi 12 m-<>y - od 1 .07.2019 r. - 30.06 ,2e20 r.

a) ranic;z-a siq mo:Zliwosc ubiegania siq o zamriwienie publicznd ty'lko dla zalilad6w
chronionej oriaz innych wykonawc6w, ktorych dzialalrrc,s6j lub ,Czialalnosc ich

ionych orgarrizacyjnie jpdnostek, ktore bqdq realifowall,, zam6rvienie,

muje spoleczrrq i zaworJovrqq integracjg osob bqdqcy{hr c;i*cnkami grup

e marginalizowanych, tj. os6b niepelnosprawnych w rozumiejniu ustawv z
14 listopada ',2018 r. o rerhabilitacji zavuodowej i sipolecznpj <'traz zatrudnianiu
niepelnospravunych (Dz. Lt z 2018 r. po,z. s11, 1000, 1 ct76, 1g:2s, ,2192, 2i,s4, z

t. poz. 7:10), u ktorych: minirnalny wskaznil,r zatrurcnienia osob
ych w rozumieniu gstawy z 'cnia 27 sierpniia 19gtl r. c rehabilitacii

i spolec;znel oraz z;rtrudnianiu os6b niepelnosprawnyph wy,nosi nie mniej

onaw'cy wsp6lrrie ubiegajqoy siq o udzir:lenie zam6wienia Spellniiq ten warrunek
w przypadku, rgdy wyka2q, ze nie mniej rriz 3ooh zal;"rudnionych ptr:zeZkaaclego z
pracownikow stanowiq osolcy niepelnosprawne,

awca bqrJzie zobowiqzanv do utrzymaria zatrudnienia rrie mniej niz 30% osob
osprawnych ptrzez caly okres realizacji zamowienia,

nawca bqdzier zobowiqzarny do przekiazywania Zamalviajqc,emlr co k1rrriarlat

cii o liczbie osob zatrudnionych w og6le oraz liczbie zatruclrrionvch osob
sprawnycn,

e) Za cy ma prawo w ka2dym okresie realizacji umowy zwrocic sie do
nawcy o prz:edsi:awienie dokumentacji potwierdzajqcr:j zatrudnienie osoo
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5. Wym

Wymaga

nia formalne vvobec wyko,nawcow
jest, aby Wykonawca wykazal, Ze:

- posiacla ktualnq der:yzj<2 w sprawier przyznania

i;ci zawodowej, o ktorej mowa u

statusu zakladu praoy chronioneij lub

ustawie z dnia 27 pierprniit 1gg7 r, o
zakladu



rehabili

dokum

obejmujq

- posiada

iqcych prowarJzenie przez wykonawcq, lub przez Jeg() wyodrqibnionq

organl nie .jednostkg, ktora bgdzie realizowiala zam6wienie pubriczn,e, dzialalnosci

zawodowej i spolecznei onz zatrudnianiu os6b niepelno$priawnych, lubr inne

potwierdzajqr:e statut ykonawcy, jako zakladu prdcy r:;trronionej lub

j spolecznq i zawoclowq integracjg osob rriepelnosprawnyoh,

ktualnq koncesjq na wykonywdnie dziatalnorlci gospodara;ze.j w :zal,<r'esie o,ohrony

y Formularz oferrtowy - zalqeznik nr 1 oraz:. nastgpujqce dokrurnenry:

oncesjg MSW|I\

ty potwierdzaizlce przyznanie statusu ;:akladu pracy chronic,nerj lub zakladr.r

zawcrdowe.i, o kt6rej mowa u ustawie z: dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b nierpetnosprawnych, lt;b, potvvierdzajqcych

e prr.ez wykonawcq, lub przez jego vvyodrgbnionq jerJnosfl,lg, kt6ra bqrJzie

zanrowienie publiczne, dziptalnosci obejmujqce..l sp,cleczrrq i zawodowq
integracjg b niepelnosprirwnych,

- polisq od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci $lospod alczeJ -

z caly, okres obowiqzywania unlowy,

osob i mie ia w'ydanej plzez lVlinisterstwo Spraw Wr:wnqtrznych i Admihistra,r:ji oraz 6dpis z
rejestru pr siqbiorstw,

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci- posi polisg od odpowiedzialnroSdi

-waZnqprzez cialy okres oQowiqzywania umowy,

- posiada lechnic:znym i

osobami rlnyrni do wykonania zam6wienia,

mowg na wykonywanie us{'ugi w zakresier ochrony obiektu Zlbceniorjawcy,- podpisze

- oferuje uzyskernia ulg z tyl,utu wplaty na PFRON.

zar

dla wykonawc6w dot. przygotowania tre6ci oferty
Oferta p nna z:awierac ponizsze informabie:

- wypelnio

- aktualnq

- dokum

zawooowe

prowaoz

reali

waznq

- min, 2

zakresie

- wyKaz o

umowy,

- wzor um

niniejszym

dzialania k6w ochrony,

okurnenty posrruiadczajqce nalezyte wvl<onanie lub wykrony,wianier ustug

rony fizycznej obiektow w podobnym zakresie w ciqgu ostatnir::lr 3 lat,

prz:-ewidzianyc;h clo pelnienia obowiqzl.iSw ochrony fizycznej w gkresie trwania

na Swiadczenie usluoi ochrony, zawierajqcy wszystkie wynn(){Jr zapiserne w

formulazu clfertowym, oraz szczt.'gr:5lowe zasadyZapytaniu i zitlqcz_niku -

ie wykonawqt o zalrudnianiri nie mniei ni2 30% os6b niepreln<lr;prawnSrch w

spotecznej oraz zatrucJnianiu os6brozumtentu

nrepetnos

przepisow o rehabilitacji zawodowej



iot/<lsoba ubir,.gajitrca siq o zam6wienie prowadzi

iezbqdne jest zalqczenie aktualnego wypisu z
j lub KRS (miex 3 mies, orl daity wystawienia).

wsp6lpracy, kt6re bgdq z:awhrte umowie

dziatalng64 glospodarczq to

Centralnpgo Ilejestru Dzial.

V. Za

8.P

do akceptacji Z"amawiajqcego), opisujqcej wymogi zarlvarte w ninierjszym

zapytaniu i zalqczctnym formularzu ofert,cwym. wykonawca zobovrriqzuje siq do

wyKon zam6wienia bezposrednio przez osobq/y wymienionqlew ofbrcie. )Zmiany w tynr

zaKresie jq pisemnej zgody ZamawiajEcego.

realizowane bqdzie na podgtawie urnowy pisemnej (ktofej wzrir przedstawi

i kryteria wybrcru Wykonarwctr

Oferty najpieruu poddiane ocenie forfnalnej - ze wzglqdu na: kompl

matem

pletnoi;6 oferty oraz

una

Zana'

wybor

potwierd posiadania 'nriedzy i doswiapczenia, rJysponowania odpovUiecJninr poten,:jalem

i osobowym oraz zdolnosciq finansowq do wykonania zam6rvienia. !v tymtechniczny

zakresie

dokona nastgpnie porownahia i wyboru najkorzystnielszej ofer,rly. Kryteriami

orzystniejszej oferty spelniajqoej wyhej opisane waru ki formalne bqdq cerna za

wykonanie przedmiotu zam6wienia or4z wysokosc odpisu na pFROt\ll. Stosc,wanie

nych obliczen przy ocenie ofeft, stanouri podstawowq zasadQ oceny ofert. za
najKorz iejszal zostanie uznana oferfta, kt6ra uzyska najwyzszq lqcznal liczbq punktow

oblicz w oparciu o nii:ej ustalone kryteria (Cena+Odpis).

1) r:rena oferty - 80 o/o, 2) wysoko6c odpir;u PFRCTI{ - 20%
obliczone g wzoru:

1) C oferty brutto

Cena ofelclwana minirnalna brutto

Ce = ------------ x 100 x 0,90 = rnax g0 pklt

Cena badanej ofer4y brutto

5o odpisu PFRCIN (w %)

WysokoS6 odpisu w ofercie badanej

/1T

WysokroS6 odp,isr; maksymalna



v i miejsce zlo2enia oferty na iealizacjg ww, zam6wieniia

powinna odpowiadad w p$tni na zapytanie ofertowe, povrrinna okre6lac
Wyko oraz wsKazywad osobQ do kontaktur - zgodnie z formularz:ern stanowiqcym

zalq ik do niniejszeeto zapytania ofeilowego.

Ofedy

i otrzym

ternninu

forrnie e

Termi

Oferta

powiadomi

my przesylac do 12.06.20n9r. godz. lS.t00 na adres: Wojeiv6dzilr:i Inspektorat
Ochrony lin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 2s013, 6o-tsrl poznari.

Oferta byc przeslana listem, faksem lub e-mai|: m wraz z zeskanovlvanymi zaNqcznikami

10. Termi

Termin qzania z ofertq - 30 dni. Bieg terminu rctzpoczyna sig wraz z uplly,wem te;rminu

oz o na skladanir: ofert. zantawlajqcy moze pzedlu2yc wymrirg termin zwiqzania
ony okres, nie dluzszy jedhak niz kolejne 30 dni. fakcie Lynr Zamawiajqcy

jej w kazdej z tyr:h form bq{zie liczone, jako spelnienie warunl..lu dotrzymania

>nia oferty. Oferla wybranegp wykonawcy, kt6ra byla przQslana faksem lub w
j, musi zosta6 zalq,czona do umowy w orygirrale.

zwiqzania z ol'ertq

wykonawc6w, ia ci podejmq debyziq, czy ycrzedlu2aiqwazno6;p oferty.

ajqcego do nadeslania ofert:

i Inspektorat Ochrony Ro6lin i Nasienrnictwa w
Poznafi.

email: da-poznan@piorin.gov.pl

informacji na temat zapytania ofeftowego udziela:

istracyjny (061) 8605928, e-fiail: da-poznan@piorin.gov.pl

11. Dane

2508, 60-

Faks 061

Dodatk

Dzial Ad

J€ICY

Poznaniu, r.rl. Grunwaldzka

zastrzega sobie prawo do odwofania/uniewa2nienia
na ka2dlym jego eterpie bez podawania przyczyny.

niniejsizego

Pozna6, d 27.05.2019 r.


