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SPECYF'IKACJA

ISTOTITIYCH WARUNK6W ZAMoWIENIA
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,,Swiadczenie uslug ochrony fizycznej os6b i mienia"
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiaj 4cym j est:

f"i"*i"" Miasto Ogrod6w Instytucja Kultury im'Krystyny Bochenek

Plac Sejmu Sl4skiego 2
40-032 Katowice
tel. 32 6090300

II. TRYB UDZIELANIA ZAMoWIENIA
Postgpowanie o udzielenie niniejszego zam6wienia prowadzone zgodnie z procedtt4 z

art.li-8o ustawy z dnia 29 stycznia2114 r. Prawo zam6wien publi cznych z p62n.zm.

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

l.Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug ochrony fizycznej os6b,i mienia

dla: Katowice Miasto Ogrod6w Instytucja Kultury im' Krystyny Bochenek w

Katowicach w nastgpuj4cym zakresie:

Qg!!3! Ochro na fizyczna obiektu: Katowice Miaslo. Ogrod6w lnstytucja Kultury im'

iafrytry Bochenek ilokuli"o**"go przy Placu Sejmu Sl4skiego 2 w Katowicach'

przez pracownik6w ochrony bez licencji.

Zakres przedmiotu zam6wienia oraz termin realizacji:
p-.d.t"t"*" *lrg" brd zie realizowana od godz, 19:00 dnia 30 kwietnia 2017 roku

- do godz. 19:00 dnia 30 lnvietnia 2018 roku'
Ustug:a bgazie realizowana calodobowo przez ochrong dwuosobow4' Szacunkowa

iloSi roboczogod zin -17 520.

Zakres obowi4zk6w Wvkonawcv:

@ ochrony frzycznq mienia obiektu KMO IK przed

berpru*ttlnn wynoweniern poza teten obiekru. majqtku trwalego oraz

dokonyrvaniem k adzieiry z wlamaniem lub zniszczeniem;
2) Wykony*anieobslugiportierskiej;t) Ni'"r*io"^" powiaiamianie osob uprawnionych przez Dyrektora KMo IK

o zaistnialych zdarzeniach majqcych znamiona popelnienia przestQpstwa

orzeciwko chronionemu obiektowi;
al 'Przestrzeganie zapis6w zarz4dze6, regulamin6w i instrukcji wewnqtrznych

obowi4zujqcych na terenie zleconym do ochrony;
s) Dysponowa.tie calodobowo grup4 interwencyjn4;
u) Olhionu portierska bgdzie petnid funkcig punktu informacyjnego poprzez

udzielanieinformacji(rriwnieiwiezvkuaneielskim)wszczeg6lnoScinatemat
wydane,h krltutalnych-dby*alq.ych sig na terenie KMO IK lub wydarzeti

oiganizowanych lu'b wsp6lorganizowanych przez. KMO IK' Harmonogram

'tnidarzefr na dwa kolejne miesiqce obsluga portierska otrzyma

od pracownik6w Dzialu Komunikacj i.

QSgn!,: Ochrona frzyczna galerii znajdujqcej- sig. w .obiekcie 
Katowice Miasto

G.-4"* Instytucja fuftury im. frystyny Bochenek zlokalizowanego przy Placu

Se]mu Sl4skiego 2 w Katowicach ' 
przez ptacown\k6w ochrony bez licencji'

SFEEy ru<,lcla IsrorNYcH wARUNK6w zAMdwIf,NIA
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Zakres przedmiotu zam6wienia oraz termin realizacji:

u.tugu *tnony fizycznej obejmuje ochrong galerii od god2.11.00 dnia 2 maja 2017

roku - do god2.19.00 dnia 29 liirvietnia 2018 roku (bez poniedzialk6w oraz 5wi4t)

w godzinach:
- Galeria,,Pusta" od ll:00 do 19:00.
Do ochrony galerii -!g@.
Szacunkowi iioSe roboczogodzin-2441. Usiuga obejmuje takZe ochrong galerii w

trakcie trwania koncert6w i innych imprez artystycznych, zgodnie z harmonogtamem

uzgodnionym z Zamawiaj1cY m '

Zakes obowi4zk6w Wykonawcv :

1) Wyk"r*r- teilizacja uslugi ochrony frzycznej mienia obiektu KMO IK przed

bezprawnym wynoszeniem poza teren obiektu maj4tku trwalego oraz

dokonlwaniem kradzieiry z wlamaniem lub zniszczeniem;

2) Niezwlocme powiadamianie os6b uprawnionych przez Dyrektora KMO IK

o zaistnialych zdatzeniach maj4cych znamiona popelnienia przestgpstwa

orzeciwko chronionemu obiektowi;
i) Pruestrzeganie zapis6w zarz4dzeh' regulamin6w i instrukcji wewngtrznych

obowi4zuj4cych na terenie zleconym do ochrony'

2.OkreSlenie przedmiotu zam6wienia za pomocq nazw i kod6w CPV:

79.7 1.00.00-4 (uslugi ochroniarskie).

IV, TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA
Zam6wienie bgdzie realizowane w dniach: od godz. 19:00 dnia 30 lnvietnia 2017 roku - do

godz. 19:00 dnia 30 kwietnia 2018 roku.

v.r. WARUNKI uDZTALU w PosrqPowANIU, OPls sPosoBy-ggENY
SPiLNIENIA WARUNK6W ORAZ WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 ponDsze

warunki:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sig wykonawcy, kt6rzy:

l. nie podlegajq wYkluczeniu
2. spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce:

a) kompeiencji lub uprawnieri do prowadzenia okeslonej dzialalno5ci zawodowej, o

ile to wynika z odrgbnych przepis6q
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolno5ci technicznej lub zawodowej

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w V'l'2'
niniejszejSlWZmoZepolega6nazdolnoSciachtechnicznychlubzawodowych.lub
sytuacji irnansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale1nie od charakteru

piu*n.go l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych'
'Wykon"awcawt;kietsltuacjizobovti4zanyiestudowodni6Zamawial4cemu,Ze

reilizui4czam6wienie 69dzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w

spscvrtxec.IA. IstorNYcH wARUNK6W zAMOwIf, NIA
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szczeg6lnosci przedstawiai4c w tym celu-pl$m!9'zsbawi4zan!9 tych podmiot6w do

oddania mu do dyspozyc.ii tiltUEanycft titob6* nu pottzeby realizacy zam6wienia'

4. Ocena spelnienia ww. warunk6w dokonana zostanie z formul4 "spelnia - nie

ilil;',;"p*ciu o informacj e zav'tartew przedlozonvch dokumentach i

o(wiadczeniach *vr".r"gor,iiJiv-ttt i '"'d'v2'2 
sl\ftL' Nie spelnienie chociazby

"ar* 
;; warunk6w*skutkowa6 bgdzie wytluc-zeniem Wykonawcy z

poriiio*u"iu. ofertg wykonawcy wykluczonegg u.znaje sig za odrzucon4'

a)Warunek dotycz4cy rompetentii f"U up'a*nGti do prowadzenia okreSlonej

dzialalnoSci zawodowej, o if 
" 

to *ynitu z odrqbnych przepis6w' Zamawiaiq-cy' yzna za

ffi;il;;;lJrtu*i. ,lozo negi przezwykonawca oswiadczenia oraz jeaeli

Wykonawca wy kaze, ze pt"*iaZi- iti"lalnosi go'podurcz4 w zakresie ochrony os6b i

mienia na podstawie koncesji w ydanej przezMinistra Spraw Wewnqtrznych i

Adminislracji. zgodnie,;;;;d'22 sit'pnia l99i roku o ochronie os6b i mienia

(in.U 22005 r. Nr l45,poz' 1221 zp6in' zm')

b)Warunek dotycz4cy sytuacji ekonomicmej lub finansowej ' Zzmawiaj4cy uzll.a za

.p#;;y ;"poartu*i" 
'rozJnego 

przez *yionu*tq oswiadczenia oraz dokumentu

potwierdzaj4cego, r. *y*onu*tij"'t uUttpittzony.od odpowiedzialnoSci cywilnej w

il;;;';;Zron"i aLiiilnoiii t*iq'u"Li z przedmiotem zam6wienia na kwote nte

n ttieittiniz 200 000 zl(slownie: dwiescie tysigcy)

:T*;##";;;;;v ;;il;i t"ct"'i"zn"j iub zawodowej zamawiai4cv uzr.a za

spelniony na podstawie zlolonego przez wykonawcg:

l.oSwiadczenia otaz iekeli Wykonawca wykaZe' i2 wvkonal lub nadal wykonuje' w

okresietrzechostatnichlatprzeduplywemterminuskladania^ofert'ajeZeliokes
pro*uOt"niu dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie' co naJlnmeJ:

. dwie uslugi polegaj4ce na Swiadczeniu uslug frzycznej ochrony os6b i mienia w

obiekcie uZytecznoSci publicmej'

. trwaj4ce nie kr6cej niz 12 miesiQcy kazda'

. o l4cmej wartoSci nie mniejszej niz 200'000'00 zlotych brutto w okresie

12 miesigcY,

2. o6wiadczenia,
znajomo56 jgzYka

SIWZ)

2e przynajmm ej I pracownik na zmianie(portiemia) posiada

angielskiego w stopnlu co najmniej komunikatywnym(zal'2a do

doDuszczenia lekarskie

V.2 WYKAZ OSWIADCZEI( I DOK{JMENT6W- KONIECZNYCH W CELU

WYKAZANIA SPEI,NIENII;'q'RUNKOW UNZIALU W POSTqPOWANIU

1. Prawidlowo wypelniony formularz wg wzoru stanowi4cego 7-alqcznik nr I

(formularz ofertowo - cenowy )do SIWZ'

). W celu potwiera""niu 'p"n#iJJ-"*o*' 
o kt6rych mowa w art'22 ust lb pkt 1-3

Ustawy Zamawi ajqcy 24da zrozenta"

a/oswiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu wedlug wzoru stanou4cego

Zal4czniknr2 doSNZ; ,
ffiH wARUNK6w zAMowlENlA
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b) kserokooii koncesii wydanej przez Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji_na

*ykory,"ani" d"ial"l*sci gospodarczej w zakresie uslug ochrony os6b i mienia zgodnie z

uitaw4 z dnia22 sierpnia 1997 roku o ochronie os6b i mienia (Dz. U z 2005 r. Nr 145, poz.

1221 z po2n. zm.).

c) dokumentu potwierdzaiacego. ie wvkonawca iest ubezpieczonv
od odoowiedzialnosci cvwilnei w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi4zanej z

prred-iot"m zam6wienia na kwotg nie mnieiszq fiz 200 000 zl(slownie: dwiescie

tysigcy)
d) wv-kazu wvkonanvch co naimniei 2 sl6wnvch uslus w zakresie oc6rony frzycznej

osou i .i*ia * obiekcie u2ytecznosci publicznej, trwajqcej nie k6cej niZ l2 miesigcy ka2da

, o tr4cznej wartoSci nie mniej szej ni| 200 000 ztotych brutto w okresie l2 miesigcy w okresie

ostainich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia

dzialalnosci jest k6tszy w tym okesie, z podaniem wartosci, przedmiotu, dat i miejsca

wykonania uslug oraz podmiot6w na rzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane (wz6r -

Zal4cznik nr 4 do SIWZ).

Do wykazu naleby zal4czy, dowody w formie poswiadczef potwierdzaj4ce, 2e ustugi zostaly

*ykonane lub s4 wykonywane nale2ycie lub dokumenty potwierdzajqce, 2e te uslugi zostaly

wykonane lub s4 wykonywane nale2ycie (np. referencje) lub odwiadczenie wykonawcy, je2eli

z uzasadnionych przyczyn o obiektwgnVm charakterze Wykonawca niejest w stanie uzyskai

poSwiadczeni4 o kt6rym mowa wy2ej).

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia

Wykonawc6w, o kt6rych mowa w att.24 ust.lpkt 13-23 oru ust'5 Ustawy, Zamawiai4cy

24da zlo2enia :

a/oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania wg wzonr stanowl4cego

Zalqcznik nr 3

c) JeZeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza teryorium Rzeczypospolitej

iolskiej, zamiast dokumentu, o kt6rym mowa w pkt.3.b)-sklada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzal4ce,2e nie

otwafio jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. Dokument ten powinien by6 wystawiony

nie wcze3niej ni2 6 miesigcy przed uplyrvem terminu skladania ofert. Jezeli w kaju miejsca

zamieszkania osoby lub w kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w pkt'3'b' zastgpuje sig je

dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby

albo os6b uprawnionyin ao lego reprezentacj i lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument.mial

dotyczyt,, ziozone przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym-albo

o.g,-or, ,u-o.r4d,. zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzib_g lub

miejsce zamieszfania tej osoby. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym musz4 byl zlo2one

wraz z tltmaczeniem najgzyk polski'
5. Inne dokumenty

Jezeli wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawlego

l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.

wykonawca w takiej sl.tuacji iobowi4zany jest udowodnid zamawiaj4cemrt,2e tealizuj4c

zam6wienie bgdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci

spEcyFtKAcJA IsrorNYcH wARUNKOw zAMowIENIA

d;@ przepisy wymagai4 wpisu do rejestru lub ewidencji

*..tu *yt -*ia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.5 pkt I ustawy
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przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby tealizaqi zam6wienia. Przedmiotowe
zobowiazanie naleiv zloZvd w orvginale.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZTN IUN
DOKUMENToW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SI4 Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiaj 4cego do kontaktu z Wykonawcami s4:

Marek Stawski, Zbigniew Nowak, Grzegorz Niedobecki
2. Wszelk4 korespondencjg do Zamawiaj4cego zwi4zan4 z niniejszym postgpowaniem

naleZy kierowai na adres:
Katowice-Miasto Ogrod6w Instyhrcja Kultury im.Krystyny Bochenek
Plac Sejmu Slqskiego 2

40-032 Katowice
tel. 32 6090300
e-mail : zamowienia@miastoogrodow.eu
godziny pracy - poniedzialek-pi4tek 8.00- 15.00.

3. O6wiadczeni4 wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj4cy i Wykonawcy
przekazuj4 pisemnie lub droga elektronicznq. JeZeli dokumenty ptzekazywane s4 drog4
elektroniczn4 kazda ze stron na z4danie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wyjadnienia d otycz4ce SIWZ-. Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania
nviqzane z prowadzonym postgpowaniem niezwlocznie, jednak nie pdZniej ntL na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ie wniosek o wyja5nienie
tre5ci SIWZ wplyn4l nie p6Zniej ni2 do godz.l2.00 dnia 24.04.2017 r. Odpowied2 zostanie
udzielona wszystkim Wykonawcom bez wskazania ir6dta zapytana,-drog4 elektroniczn4
oraz zanieszczona w Biuletynie Informacji Publicmej Zamawiajqcego

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawcy pozostajq zwi4zxti oferI4 przez okles 30 dni od terminu skladania ofen.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. TreSi oferty musi odpowiada6 tre5ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
2. Ofertg wraz z zal4cznikami sklada sig pod rygorem niewzrinoSci w formie pisemnej,
sporz4dzon4 w jgzyku polskim pismem czytelnym.
3. Zamawiaj4cy zaleca zlo2enie oferly na zal4czonym formularzu ofertowo-cenowym, lub wg
wzoru stanowi4cym ZaL4cznik nr I do SIWZ.
4. Dokumenty musz4 by6 przedstawione w formie oryginal6w lub kopii po6wiadczonych za

zgodno5i z oryginalem przez osobg uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane.
6. Poprawki w ofercie musz4 byd naniesione cz1'telnie i opatrzone podpisem osoby
podpisujqcej ofertg.
7 . Kazdy Wykonawca mo ze zlozyt tylko jedn4 ofertg.
8. Zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwo5ci skladania ofert czgdciowych.
9. Zamawiaj4cy nie dopuszcza moZliwo3ci skladania ofert wariantowych i nie bgdzie
wybieral naj korzystniej szej oferty z zastosowaniem aukcj i elektronicznej.
10. Przedmiotem niniejszego postgpowania nie jesttez zawarcie umowy ramowej.
11. Koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleinie
od wyniku postgpowania. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w
postgpowaniu.

SPf, CYFIKACJA TSTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
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IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKT,ADANIA OFERT
1. Oferfy naleZy skladai w terminie do dnia 26.04 .2017 r. do godziny 10.00"w 

_

siedzibie Zamawiaj4cego- pok6j nr 403 (seketariat) w Katowicach Plac Sejmu Sl4skiego 2.
2. Oferty, kt6re wplynq po terminie okreSlonym w pkt IX.1. zostan4 zwr6cone
wykonawcom.
3. Oferty naleZy zloZyt w zamknigtym, nieprzejrzystym opakowaniu, zaadresowanlrn do
Zamawiaj4cego i oznaczonym napisem ,.Swiadczenie uslug ochro ny fizycznej os6b i mienia"
nie otwierai przed 26.04,2017 r. godzina 10.15".

Ponadto na kopercie powinien znajdowa6 sig: adres zwrotny Wykonawcy oraz adres

poczty elektronicznej

4. Zamawiaj4cy zaleca, aby informacje stanowi4ce tajemnice przedsigbiorstwa,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2003 r. , Nr 1 53, poz. 1503, z p62n. zm.) byly przez Wykonawcg zloZone w oddzielnej
kopercie i oznaczone: ..taiemnica przedsigbiorstwa".

Przez tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczarit nieuczciwej konkurencji(t. jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503,
z p62n. zm.) rozumie sig nieujawnione do wiadomoSci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadaj4ce wartoSi
gospodarcz4, co do kt6rych przedsigbiorca podj4l niezbgdne dzialania w celu zachowania
ich poufnoSci.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotycz4cych ceny, terminu wykonania
zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci zawartych w ofercie

5. Przed uplywem terminu do skladania ofert Wykonawca mo2e wprowadzii zmiany do
tredci zloZonej oferty lub ofertg wycofai. W tym celu Wykonawca powinien przeslad do
Zamawiaj4cego pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Zmiany te mtsz1 zosta( przygotowane i oznaczone tak jak ofert4 dodatkowo
opakowanie zewngtrzne winno byi opatrzone dopiskiem ,,PRZETARG - ZMIANA" lub
,,PMETARG _ WYCOFANIE".

X. MIEJSCE ORAZ TER}IIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie zlozonych ofertjestjawne i nast4pi w 26.04.2017 r. do godziny 10.15 w
siedzibie Zamawiaj1cego w pok6j nr 24(parter).
2. BezpoSrednio pned otwarciem ofert Zamawiaj4cy podaje kwotg, jak4 zamierza
przeznaczy e na sfi nansowanie zam6wienia,.
3. Po otwarciu ofert Zamawiaj4cy podaje nazwg (firmg) oraz adres Wykonawcy,
kt6rego ofertajest otwierana a tak2e informacje dotycz4ce calkowitego kosztu
wykonania przedmiotu zam6wienia.
4. Oferty zostan4 sprawdzone czy zostaly sporz4dzone zgodnie z przepisami
ustawowymi, a nastgpnie ocenione zgodnie zkryteriami i warunkami zawartymi w
SIWZ.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zanawiaj4cy mo2e 24da( udzielenia
przez Wykonawc6w wyjaSnieri dotycz4cych treSci zlo2onych przez nich ofert.
6. Zamawiajqcy w oparciu o art. 87 ust. 2 Ustawy, poprawi w tek5cie oczywiste
omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwlocznie
zawiadamiaj4c o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
l. Cena oferty za realizacjg przedmiotu zam6wienia musi byi podana w PLN i zawierad

obowi4zuj4cy podatek od towar6w i uslug.
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2. Ceng oferty stanowi iloczyn ceny 1 roboczogodziny(warto6i brutto) i ilo3ci roboczogodzin,
z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku z rozbiciem na czg56 A i B . Przy wyborze
oferty Zamawiaj4cy bgdzie bral pod uwagg sumaryczn4 wartodi brutto oferowanej
ustugi.(czgdi A i B) zgodnie z zal4cznikiem nr I do SIWZ.
3. Cena ofertowa musi uwzglgdniai wszystkie uslugi wymienione w opisie przedmiotu
zam6wienia oraz wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq zam6wienia.

xII. OPIS KRYTERIoW, KTORYMI ZAMAWIAJACYB4DZIE SIq KIEROWAI-
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERI6W I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Wyb6r oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cenowego(70%) i gwarantowanej
stawki(w %) odpisu platnoSci na PRON przez okres obowiqzywania umowy(3O%)

Punkty za kryterium ,,cena" zostan4 obliczone wedlug nastEpuj4cego wzoru:

nainizsza cena ofertv
C= x 100 pkt x70 %

cena oferty badanej

Punkty za kryterium ,,gwarantowana stawka (w%) odpisu z platno6ci na PFRON w okresie
obowipywania umowy" zostan4 obliczone wedlug nastgpuj4cego wzoru:

gwarantowana stawka (wolo) odpisu z platnosci
na PFRON w okresie obowipywania umowy

P= x 100 pktx30 %
najwy2sza gwarantowana stawka (w%) odpisu z platno6ci

na PFRON w okresie obowi4zywania umowy

Sumaryczna liczba punkt6w przyznaa z kryterium cena i kryterium
gwarantowana stawka (w %) odpisu na PFRON

S=C+P
2. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta spelnia wszystkie

wymagania ustawowe i SIWZ oraz zdobgdzie naj wy Zszq ilo!;,(, punkt6w, maksymalnie
100.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEI-NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWYW
SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po wyborze naj korzystniej szej oferty Zamawiaj4cy powiadomi wykonawc6w o wyborze
najkorzystniejszej oferty(drog4 elektronicznq) oraz na stronie intemetowej BIP i na tablicy
ogloszef w swojej siedzibie.
2. Podpisanie umowy nast4pi w terminie uzgodnionym z Wykonawc4.
3. Je2eli Wykonawc4 kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, Zarnawiaj4cy mo2e wybrai ofertg najkorzystniej sz4

spo6r6d pozostalych ofert.

4.W przypadku, gdy w prowadzonym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
zostanie wybrana oferta Wykonawc6w ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia wsp6lnie,
Zamawiaj4cy zet24da przed zawarciem umowy o udzielenie zam6wienia publicmego, umowy
reguluj4cej wspdlpraca tych Wykonawc6w (umowa konsorcjum, umowa sp6lki cywilnej,
osoby fizyczne prowadz4ce oddzieln4 dzialalnoSi gospodarczq).
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5.Wyloniony Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Zanawiaj4cego dokument
potwierdzaj4cy, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnoici zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na kwotg nie mniejsz4 niZ
200 000 zl(slownie: dwieScie tysigcy), zlotych najedno i wszystkie zdarzenia.

Nie zloZenie dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 4 i 5 w terminie .uqrznaczonym przez
Zamawiajqcego, zostanie uznane, jako odst4pienie Wykonawcy od zawarcia umowy
z ptzyczyn leZ4cych po stronie Wykonawcy.

XIV. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSI,UGUJACE WYKONAWCOM W
TOKU POST4POWANIA O UDZTELENIE ZAM6WIENIA
l. Wykonawcom nie przysluguje odwolanie

xv. sPrs zAL4czNrK6w
- Zalqcznik Nr I - formularz ofertowo - cenowy- Zal4cznik Nr 2 - odwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu;

Zalqcznrk nr 2a - o6wiadczenie o znajomodci jgzyka angielskiego- Zal4cznik Nr 3 - o6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania;- Zal4cznik Nr 4 - wykaz zrealizowanych/realizowanych uslug ;

Zal4cznik Nr 5 - projekt umowy
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