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Zapytanie ofertowe

Dane dotyczące Zamawiającego:
Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6
NIP: 849-14-11-804; REGON: 790676010
tel. 87 423 28 07; faks 87423 24 22; e-mail: parkwayp d hot.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.).
Przedmiot zamówienia:
„Świadczcnie uslug w zakresie ochrony obiektów, terenu i mienia należącego
do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu”
—

II.

-

III.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Zadanie Nr 1:
„Świadczenie uslug w zakresie bezpośredniej ochrony obiektów, terenu i mienia
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu przy ul. Czerniewskiego 6”
Oznaczenie wg CPV: 98341140-8

Usługi dozorowania

Zadanie Nr 2:
„Świadczenie uslug w zakresie monitorowania obiektów, terenu i mienia
z dojazdem grup interwencyjnych w bazie Obwodu Drogowego Nr 2 w Orzyszu
przy ul. Polnej 18”
Oznaczenie wg CPV: 7971 ł000-1

Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

IV.
V.

Termin realizacji zamówienia od 03 stycznia 2022 r. do 02 stycznia 2023 r.
Warunki udzialu w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia wymagane do wykonywania działalności i czynności
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
—
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4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) wykażą się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości
1,0mln zł w zakresie działalności obejmującej przedmiot zamówienia.
VI.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią
załącznika nr 4 Zadanie Nr 1 i załącznika nr 4a Zadanie Nr 2);
2) Aktualny odpis koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
ochrony;
3) Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Dokumenty wymienione w punktach 2) i 3) należy złożyć w formie kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
VII. Zawartość oferty:
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz wypełniony „Formularz cenowy”
(osobno dla każdego zadania), oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami
części VI.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy sporządzić i złożyć wjednym egzemplarzu do dnia 30 łistopada 2021 r.
do godziny 1000:
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu przy ul. Czerniewskiego 6, pokój
nr 1 (sekretariat);
lub na adres e-mail: garkwaypzd(~hot.pl;
lub na Platformie pod adresem: hugs: gzdpisz.ezamawiajacy p1.
IX.
Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny.
cena oferty „C” 100 % (100% = 100 pkt)
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cinin/Co x 100 pkt
gdzie: Cmjn
cena brutto oferty najtańszej
C0
cena brutto oferty ocenianej
2) Najkorzystniejsza oferta, w odniesieniu do tego kryterium, może uzyskać maksimum
100 pkt.
X.
Postanowienia dotyczące umowy:
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który będzie
spełniał warunki udziału w postępowaniu onz którego oferta będzie miała najniższą
cenę. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 Zadanie Nr 1 i załącznik nr Sa Zadanie
Nr2.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
—

—

—

—

—
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Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
1) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących
przypadkach:
a) nie wpłynie żadna oferta;
b) żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
c) wartość oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
2) Zamawiąjący zastrzega sobie prawo do zamknięcia bez wyboru oferty lub
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
Informacje dodatkowe:
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu
przy ul. Czerniewskiego 6.
tel. 874232807; 516 187 245; faks 87423 2422
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:
Sylwia Florkowska, e-mail: s.fłorkowska@pzd.pisz.pl
Dariusz Żmijewski, e-mail: d.zmijewski~pzd.pisz.pl
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Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr I);
Formularze oferty (Załączniki nr 2; 2a);
Formularze cenowe (Załączniki nr 3; 3a);
Formularze oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załączniki nr 4; 4a);
Projekty umów (Załączniki nr 5; Sa).
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