ZP/271/5/16

………………………………….
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKAŁDANIA OFERT

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości
położonej
przy
ul.
Stella-Sawickiego,
usługa
ochrony
fizycznej
w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68 w Krakowie
Kod CPV: 79.71.00.00-4 (usługi ochroniarskie).
1.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. StellaSawickiego, usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy
al. Pokoju 68 w Krakowie:
a)

b)

usługa fizycznej ochrony nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. StellaSawickiego wraz z kompleksem magazynowym i terenem parkingowym, pozostających w
użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Szczegółowy zakres i warunki realizacji
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia –(Stella – Sawickiego)
usługa fizycznej ochrony w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie
położonego przy al. Pokoju 68. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia zawiera
Załącznik nr 2 do Zaproszenia – (Ogród Doświadczeń).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.

Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2017 r. (od godz. 12:00) do 02.01.2018 r.

3.

Podwykonawcy . Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

4.

Wymagane warunki, które musi spełnić Wykonawca ubiegający się o zamówienie:
1) Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji..
2) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym również dotyczącej ochrony
obiektów muzealnych zdeponowanych na terenie nieruchomości podlegającej ochronie, na
sumę co najmniej 700 tys. złotych.
3) Wykonawca posiada doświadczenie, w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje 1 zamówienie obejmujące usługę ochrony
polegającą na ochronie fizycznej nieruchomości w formie całodobowego posterunku, przy
czym wykonana lub wykonywana usługa powinna obejmować okres minimum jednego roku.
4) Wykonawca wskaże że osoby, które będą wykonywać usługę posiadają doświadczenie oraz
niezbędne kwalifikacje ,a w szczególności:

a)
Osoba (1 osoba), która będzie pełnić funkcję koordynatora ochrony musi posiadać
wymagane uprawnienia tj.: aktualne zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego
wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. z późń.
zamianami - o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tj.: Dz.U. 2016
poz. 1432). Stosowne zaświadczenie należy dołączyć do oferty.
b)
Osoby wykonujące usługę (co najmniej po 5 osób dla każdego z obiektów) musza
posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji pracownika
ochrony.
UWAGA : oferty wykonawców nie spełniających powyższych wymogów nie będą
rozpatrywane. Ocena warunków odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
5. Sposób przygotowania oferty. Składana oferta powinna być sporządzona zgodnie z
formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Oferta musi być
podpisana w sposób wiążący oferenta, tj. zgodnie z właściwą reprezentacją Wykonawcy.
Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. Oferent może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej
składania.
6. Wykaz dokumentów, które musza być dołączone do oferty
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument składa każdy
Wykonawca),
4) kopia Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (wzór – Załącznik Nr 5) ,
6) Wykaz osób które będą wykonywały zamówienie (wzór – Załącznik Nr 6),
7) Kopia zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub
kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,
8) Oświadczenie dotyczące posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(wzór Załącznik nr 4)
7. Miejsce składania ofert Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Świadczenie usługi
ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stella-Sawickiego,
usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju
68 w Krakowie ” należy złożyć w formie papierowej na adres: Muzeum Inżynierii Miejskiej w
Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków( budynek B – sekretariat)
8. Termin składania ofert do 19 grudnia 2016 r. do godz. 16.00.
9. Kryterium oceny ofert. Najniższa cena.
10. Sprawę w Muzeum prowadzi p. Andrzej Kikin, Michał Kowalski, tel. 12-421-12-42 w.139.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru
którejkolwiek z ofert, w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Muzeum.
12. Integralną część Zaproszenia stanowią załączniki oraz wzór umowy.

Kraków, dnia 09.12.2016 r.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Zaproszenia oraz
przepisy Kodeksu cywilnego
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi określone w przepisach Rozdziału 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zmianami) o szacunkowej wartości nie przekraczającej
progów określonych w art 138g tej ustawy.

