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ZAPYTANIE OFERT WE Nr 112016
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2. Opis przedmiotu zam

Przedmiot zamowienia
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oez broni, niekerranymi oraz odpowiednio

ktu wraz z podleglym terenem

d2.14:30 - 07:30.

1.2017, 14.04.2017, 2.Q5.2017,

* weekendy i Swiqta caloOdO

qcego do Zamawiajqcego,

przez osoby trzecie,

leren obiektu osob nieupow{rznionych,
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- prowadzenie ksiqgi dyzuiow, wpisywanie informacji p objqciu dyzuru oraz wszelkich

zditrzen zaistnialych w trak:cile pelnienia sluzby,

- Wykonawca odpowiaoa vfooec Zamawiajqcego za w{zett<ier szkody wyrzqdzone przez
i

personel Wykonawcy orazl c soby trzecie w przypadku nie dolozenia F:)rzez personel

przy wykonywaniu umolvy,
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4. Termin wykonania zam

Termin realizacji zamowidni
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- posiada aktualnq konces

ocl^rrony osob i mienia wyd

odpis z rejestru przedsiqbio

- posiada polisq od

na wykonywanie dzialalno$ci gorspodarczej

j przez Ministerstwo Spraw Wewrrqtrznych i

M,

oraz Qysponuje odpoWiednim potencjalenr

noSci cywilnej w 4akresie prowadzonej dzialarlno6ci

gospodarczej - wa2nq pr caly okres obowiqzywania umowy,

- posiada wiedzg i doswiad

w zakresie ustug

Administracli oraz

technicz:nym i

osc,bami zdolnymi do wyk nla zamowtenta.

- podpisze umowQ na wyk

- oferuje mozliwo6c uzyska

tas

6. Wytyczne dla wykona

Oferta powinna zawierac po tzsze tnTormacte:

- wypelniony Formularz of - zalqcznik nr 1

- aktualnq koncesjg MSW|A

- prolisg od odpowiedzialn

waZnq przez caty okres o

- wykaz osob przewidzia

umowy,

- wzor umowy na swl

ywanie uslugi w zakresie ochiony obiektu Zleceniodawcy,

a ulg z tytulu wplaty na PFRON.

dot. przygotowania tre$ci oferty

oraz naslQpujqce dokumenty:

nirriejszym Zapytaniu i z.al,qczniku - formularzu ofertQwym,
t'

szczegolowe zasady

gospodarcrzq to

Rejestru Dzial.

dzialania pracown ikow o gh rQny,

- oSwiadczenie wykonawdy o zatrudniani

rozumieniu przepisow o r!habilitacji zawo

niepelnosprawnych, lub w lrozumieniu w

Europejskiej lub Europejskiebo Obszaru G

miejsce zamieszkania w tycfr paristwach (Wy



ei - ze wz$lgdu na: kompletno6c oferly oraz

nia, dyspoflowania odpowiednim potencjatem

ansowq dg wykonania zam6wienia, W tym

o sprawdzQnia podanych informacji,
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Zantawiaiqcy dokona nastgpnie porownania i wybclru n{ltorzvstniejszej oferly, Krytt>riami
I

wyboru najkorzystniejszej ofirrty spelniajqcej wyzej opisane warunki formalne bgdq cena za

wykonanie przedmiotu z:arlrowienia ot?z wysoko6c dopi* na PFRON. Stosowanie
I

matematycznych obliczeh pizy ocenie ofert, stanowi po{stawowq zasadq oceny ofer1., Zamatematycznych obllczen plzy ocenie ofert, stanowi po$stawowq zasadq oceny ofer1., Za

na.ikorzystniejszq zostanie dznana ofefia, ktora uzyska ]najwyzszq lqcznq liczbq pupktow

obliczonych w oparciu o nizej ustalone kryteria (Cena+Odflis).

Krytele-ocely-aIcd: r) c{na oferty - 80 %, 2) wysQkoSc odpisu PFROI\ - 20%

obliczone wedtug wzoru'.

1) Cena ofedy brutto

Cena oferol,vana minimalna brutto

Cenra danej ofefiy brutto

oN (w %)

odprsu w ofercie badanej

x 100 x 0,20 = max 20 rrkt

o6c odpisu maksymalna

Wysokos6 odpisu F'F

Wvsoko

OdPis = -------------"--

9 Termin imiejsce zlo|e a oferty na realizacjg ww. mowrenta



Oferta oowinna od

Wykonawce oraz wskaz

zalqcznik do nin iejszego

Ofedy prosimy przesylac do

Ochrony RoSlin i Nasienn

Ofeda moze by6 przeslana li

i otrzymanie jej w kaideJ z

formie elektronicznej, musi

terminu zlo2enia ofertv, wybranegg wykonawcy, kfora byla przeslana faksem lub w

w pelni na zapytanie ofertowe, powinna okreSla6

6 osobq do kontaktu - zgpdnie z formularzem stanowiqcym

w Poznaniu, ul. Grunw{ldzka 2508, 60-166 Pozna6.

, faksem lub e-mailemwl,az z zeskanowanymi zalqcznikami

form bqdzie liczone jakQ spetnienie warunku dotrzyrnania

zalqczona do umowy w pryginale.

10. Termin zwiazaniaz

Termin zwiqzania z ofertrq 30 dni. Bieg terminu wtaz z uplywem terminu

wymog termin zwiqzaniaoznaczonego na skladanie fert.. Zamawiajqcy mo2e

ofertq o oznaczony okred, dlu2szy jednak niz kolejne dni. O fakcie tym Zamawiajqcy

powiadomi Wykonawcowi a podejmq decyzjq, czy prz 2ajqwa2nosc oferty.

11. Dane ZamawiajEcege

Wojewodzki Inspektorat

2508, 60-166 Poznafi.

Faks 061 8685884 emai

Dodatkowych informacji qa

Dzial Administracyjny (061 )

12. Zamawiajqcy

postgpowania na ka2d jego etapie bez podawania przyczyny.

apytania ofertowego,Jyrat||e vrsr (vvvsgv,

.06.2016 r; godz. 15.30 nd adres. Wojew6dzki Inspektorat

Poznah, dnia 14.06.2016 r.


