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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
06-11-2019

Termin składania ofert
15-11-2019

Numer ogłoszenia
1215950

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 15.11.2019 r. do godz. 12:00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4,
02-511 Warszawa) lub na numer faksu 0 22 845 07 14 lub adres e-mail: rszopa@zlobki.waw.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa
– Zapytanie ofertowe – Monitoring SSWIN w 2020 r.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
rszopa@zlobki.waw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Roman Szopa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
0225652340

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności
konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków
m.st. Warszawy w 2020 r.
1.2 Wspólny Słownik Zamówień, kod CPV:
79710000-4 Usługi ochroniarskie
79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
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Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz
wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2020 r.

Przedmiot zamówienia
Szczegółowy OPZ zawiera pkt 1 zapytania ofertowego.
Opis systemu SWIN w poszczególnych placówkach zawiera załącznik nr 2 do zapytania.
Przedmiot zamówienia w Żłobkach nr 66, 67 i 68 będzie realizowany na potrzeby projektu: pt. „Żłobki na start”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie
powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do
aktywności zawodowej w ramach ZIT” Projekt nr: RPWA. 08.03.02-14-b153/18.

Kod CPV
79710000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi ochroniarskie

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Załączniki
Formularz ofertowy (zał. 1 do zapytania) DOC - do edycji
Formularz ofertowy (zał. 1 do zapytania) PDF
Opis przedmiotu zamówienia (zał. 2 do zapytania)
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (polegającej na stałym dozorze sygnałów
przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych) oraz w formie
zabezpieczenia technicznego (polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz montażu urządzeń i
środków mechanicznego zabezpieczenia).

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno
zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z
monitorowaniem sygnałów alarmowych z co najmniej 40 obiektów danego Zamawiającego jednocześnie, obiekty o różnej
lokalizacji tj. o różnych adresach pocztowych, obiekty chronione w ramach jednej umowy, o wartości co najmniej 60.000,00 zł. z
podatkiem VAT; Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca
przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert;

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej dwoma niezależnymi stacjami monitorowania
sygnałów z systemów SWiN

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej czterema osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b) co najmniej dwiema osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej,
kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej
500.000,00 PLN.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg
średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – złożenie większej ilości ofert skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych ofert
przez danego wykonawcę.
2) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
3) Koszty przygotowania oferty pokrywa Wykonawca.
4) Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze
(KRS) lub ewidencji (CEIDG) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w
oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.
5) W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca, który ma wątpliwości co do treści zapytania ofertowego oraz do treści
jego załączników, powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania (e-mailem na adres wskazany w pkt 9 zapytania
ofertowego) przed upływem termin złożenia składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega, że udzieli odpowiedzi
jedynie na te pytania, które wpłynęły na co najmniej 2 dni robocze przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
7) Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji przedmiotu
zamówienia.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny najkorzystniejszej oferty - jeżeli cena oferty najkorzystniejszej
przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany:
1) zmiany w zakresie lokalizacji w których następować będzie realizacja przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji,
2) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował zamówienie – w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie
dysponował osobami wskazanymi w wykazie osób w formularzu ofertowym obowiązany jest wskazać inne osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia i przedstawić je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii,
3) zmiany narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponować
wskazanymi stacjami monitorującymi w formularzu ofertowym obowiązany jest wskazać Zamawiającemu inne stacje monitorujące,
4) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy,
5) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty wymagane celem złożenia oferty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do zapytania);
2) aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej (polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych) oraz w formie zabezpieczenia technicznego (polegającego na montażu elektronicznych
urządzeń i systemów alarmowych oraz montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia) - jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszczania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej,
składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
4) dowody określające czy usługi wskazane w formularzu ofertowym zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje
lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.

Ocena oferty
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny oferty
Kryterium nr 1 – cena
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Kryterium nr 1 – cena – 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena 100%
Ocena ofert wg wzoru:
Cena najniższa wśród złożonych ofert
x 100 pkt
Cena oferty badanej

Wykluczenia
Nie dot.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Adres
pl. Plac Bankowy 3/5/11
00-950 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
224431440

Fax
224430798

NIP
5252248481

Tytuł projektu
Żłobki na start

Numer projektu
RPMA.08.03.02-14-B153/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
15.11.2019 godz. 09:16
Solid Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
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cena oferty: 85 558,80 zł

Pełna lista podmiotów
1) 15.11.2019 godz. 09:16
Solid Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
cena oferty: 85 558,80 zł
2) 15.11.2019 godz. 10:05
RR Security Safety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Warecka 9/55
00-034 Warszawa
cena oferty: 135 506,64 zł
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