ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/21/2021
Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł,
Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
kompleksową usługę polegającą na ochronie mienia Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie przy
ul. Elekcyjnej 17, we wszystkie dni tygodnia w systemie jednoosobowego dyżuru, w godzinach 20:00 – 8:00
1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa
Przedmiot zamówienia:
kompleksowa usługa polegająca na ochronie mienia Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie przy ul.
Elekcyjnej 17, we wszystkie dni tygodnia w systemie jednoosobowego dyżuru, w godzinach 20:00 – 8:00
Termin realizacji zamówienia: Usługi z zakresu ochrony osób, obiektów i mienia, stanowiące przedmiot
Zamówienia, będą realizowane w okresie od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy winni posiadać
a. Doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia
b. Koncesja uprawniająca do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia;
3. Sposób przygotowywania oferty:
1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem).
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis
„Zapytanie ofertowe nr ZP/21/2021 na: „kompleksowa usługa polegająca na ochronie mienia Wolskiego
Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17, we wszystkie dni tygodnia w systemie jednoosobowego
dyżuru, w godzinach 20:00 – 8:00”
ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: k.kozlowska@wck-wola.pl
3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2.
4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).
6. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
- cena 80% (80pkt)
- referencje 20% (20 pkt)
Punkty zostaną przyznane wedle poniższego wzoru:

Cmin -cena najniższa w zbiorze
Cr - cena oferty rozpoznawanej
An - liczba punktów przyznanej ofercie

Cmin
An=________x80 pkt
Cr

7. Zawarcie umowy:
1) wykonawcy, którzy złoża oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach.
2) Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze
jego oferty.
3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
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4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej.
8. Forma komunikacji z Zamawiającym:
Wszelkich informacji na temat zamówienia oraz wizji lokalnej udziela p. Kamila Kozłowska email:
k.kozlowska@wck-wola.pl tel. 609-013-424, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
9. Termin składania ofert: 28.05.2021 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie między innymi:

a) zapewnienie jednoosobowego dyżuru na posterunku stacjonarno-obchodowym w godzinach 20.00 –
8.00
b) zapewnienie ochrony terenu Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami, niedzielami i
świętami;
c) dysponowanie grupą interwencyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz.U. 2011
nr 245 poz. 1462) oraz bezzwłoczne wysyłanie grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego z
gwarantowanym czasem dojazdu grupy interwencyjnej do siedziby Zamawiającego w nocy - nie więcej niż
5 minut od momentu zgłoszenia
d) zapewnienia przez Wykonawcę osoby, która nadzorować będzie pracę pracownika skierowanego do
świadczenia usługi ochrony obiektu Zamawiającego bez konieczności stałego przebywania tej osoby na
obiekcie. Nadzór realizowany będzie zgodnie ze opracowanym planem ochrony.
e) sporządzenie i przekazanie do uzgodnienia i ewentualnej weryfikacji Zamawiającemu w terminie do 7
dni po podpisaniu Umowy Instrukcji Ochrony Budynku i przyległych do niego terenów;
f) posiadanie i utrzymywanie aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i
kontraktowej na kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 zł;
g) posiadanie i utrzymywanie aktualnej koncesji uprawniającej do prowadzenia działalności w zakresie
usług ochrony osób i mienia;
h) wykonywanie obowiązków ochrony z należytą starannością i rzetelnością, wynikającą z profesjonalnego
charakteru prowadzonej działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami
ustawy o ochronie osób i mienia, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami
przeciwpożarowymi;
i) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego za szkodę wynikłą z niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony należeć będzie między innymi:
a) sprawdzanie z zewnątrz i wewnątrz prawidłowości pozamykania drzwi, okien, bram wjazdowych
każdorazowo po zakończeniu pracy przez pracowników Zamawiającego lub podmioty najmujące
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b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)

obiekt. W razie stwierdzenia nieprawidłowości natychmiastowego powiadamiania Kierownika ochrony
oraz osoby upoważnionej przez Zamawiającego
weryfikacja osób wchodzących na teren obiektu chronionego;
przyjmowanie i wydawanie kluczy do odpowiednich pomieszczeń osobom uprawnionym oraz
prowadzenie kontroli wydawania kluczy
zabezpieczanie obszaru objętego ochroną przed wejściem osób nieupoważnionych, nietrzeźwych lub
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób lub chronionego mienia;
wzywanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do
przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku, lub
utrudniania pracy;
podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zagrożenie mienia Zamawiającego na terenach
chronionych (zagrożonego m.in. poprzez nielegalne wynoszenie, wywożenie oraz niszczenie mienia
Zamawiającego), w szczególności poprzez zwracanie uwagi na stan budynku, a także urządzeń, koszy
na śmieci, itp., znajdujących się na obszarze objętym ochroną. W przypadku stwierdzenia
niebezpieczeństwa zniszczenia lub utraty mienia Wykonawca podejmie wszelkie czynności zmierzające
do jego zniwelowania lub ograniczenia jego rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia
Zamawiającego, Policji, a w uzasadnionych przypadkach także innych służb (takich jak: pogotowie
ratunkowe, straż pożarna, itp.);
wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek, a w przypadku niewykonania tych
poleceń - wezwania ich do opuszczenia chronionego terenu;
ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr
powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym oraz wzywanie niezbędnej pomocy medycznej lub innych
służb ratowniczych;
podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zagrożenia mienia w obiekcie i na terenie
Zamawiającego; w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa zniszczenia lub utraty mienia,
podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie
chronionego obiektu, prób kradzieży lub niszczenia mienia na terenie chronionego obiektu, a w
sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa wezwanie grupy interwencyjnej lub niezwłoczne
zawiadomienie Policji;
realizacja zadań powierzonych przez Zamawiającego w ramach profilaktyki przeciw rozprzestrzenianiu
się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19;
bezwarunkowe przestrzegania regulaminów i zarządzeń Zamawiającego w zakresie organizacji
bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie obiektu Zamawiającego;
sporządzanie ustalonej pomiędzy Stronami dokumentacji z przebiegu służby.

Wykonawca będzie świadczyć usługi wyłącznie w oparciu o osoby:
a. będące pracownikami ochrony lub kwalifikowanymi pracownikami ochrony. Zgodnie z ustawą o
ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838) przez pracowników ochrony
należy rozumieć pracowników wykonujących zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
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b. nie karane, co potwierdzać będzie poprzez przedłożenie Zamawiającemu, nie rzadziej niż raz na pół roku
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
c. wobec których nie toczy się postępowanie karne;
d. zatrudnione przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę lub wykonujące zadania w ramach umowy
cywilnoprawnej z wynagrodzeniem w stawkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa

1.
2.
3.

4.
5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza, by Oferenci wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w formie
Konsorcjum. W takim przypadku Oferenci zobowiązani są do ustanowienia Lidera Konsorcjum w celu
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wyboru takiego Wykonawcy
przez Zamawiającego.
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Oferent.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia procedury lub wydłużenia terminów określonych w
pkt. VII zapytania bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów.

Termin składania ofert: 28.05.2021 r.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Wolskie
Centrum Kultury dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tysięcy zł, a
dotyczącego:……………………………………..
składamy ofertę o następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto:
Stawka podatku VAT:……….%. Cena brutto:

zł.
zł.

Słownie:

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki
realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni
5. Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się utrzymywać
w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.
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(miejscowość, data)

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

………………………………….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

l . Oświadczam, że:
Na podstawie przedstawionych mi informacji zawartych w zapytaniu ofertowym jestem w stanie
zrealizować przedmiot zamówienia.
2. Oświadczam, że
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości;
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia;
7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w formie
kar umownych.

(miejscowość, data)
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(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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