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Znak sprawy:  ZO/37/2018                                                                                                  Szelment, dn. 10. 12.2018 r. 

 

               

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

W związku z postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 

 w art. 4 pkt. 8  ustawy – Prawo zamówień publicznych 

pn.: „Ochrona osób, obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu 

elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz konwojowanie 

środków pieniężnych z WOSiR Szelment sp. z o.o. ” 

 

I. Zamawiający: 

        WOSiR Szelment sp. z o.o. 

        Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

        Adres email: biuro@wosir-szelment.pl 

        Tel. 87 567 07 08 , 87 568 30 07 

        NIP: 8442353981 

        REGON: 360736920 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

           Zamówienie, którego wartość szacunkowa nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

           określonej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: „Ochrona osób, obiektu i mienia w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów 

WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz konwojowanie środków pieniężnych z WOSiR Szelment sp. z o.o. ” 

IV.   Szczegółowy zakres usługi. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

Zadanie nr 1 

Codzienną 12 godzinną ochronę fizyczną -  dozór personalny osób, obiektu  i mienia oraz monitoringu 

elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z o.o. w Szelment 2, 16-404 

Jeleniewo, w skład którego wchodzą: 

a) nieruchomości zabudowane w Szelmencie na działkach nr geod. :5/35, 5/37, 5/17, 518, 14/76, 42/3, 

42/4, 14/78, 19/1, 19/3, 20/14, 5/14 wraz z budowlami i budynkami posadowionymi na tych działkach, 

tj. budynek Stacji Dolnej, budynek Stacji Górnej, stacja TRAFO, budynek przepompowni, wyciągi – 8 

sztuk wraz z urządzeniami i budynkiem sterówki,  

Zadanie nr 2 

Pomosty usytuowane na części jeziora Szelment Wielki przyległej działki 5/14, budynek zaplecza, 

budynek wieży widokowej, łodzie motorowe, urządzenia techniczne. 

b) pozostałe środki trwałe, tj. ruchomy majątek trwały, urządzenia techniczne i maszyny. 
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2. Zadanie nr 3 

Konwojowanie środków pieniężnych z WOSiR Szelment sp. z o.o. do wyznaczonego Banku w Suwałkach 

– szacunkowa ilość – około 50 rocznie. 

3. Zapewnienie ochrony fizycznej obiektu w postaci obecności na obiekcie jednego umundurowanego 

pracownika w godzinach od 20:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia, (również w dni świąteczne). 

4. Interwencji w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażających zniszczeniem, uszkodzeniem, 

kradzieżą   lub innym naruszeniom mienia. 

5. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach mających wpłynąć na stan 

ochranianego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu lub niebezpieczeństwie ich powstania. 

Zwracanie uwagi na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo obiektu. 

6. Bezzwłocznego reagowania w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania i innymi nieprzewidzianymi 

zdarzeniami losowymi, w tym niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb.  

1. Realizacja zamówienia: 

1) Zadanie nr 1,2- w terminie 31.12.2018 r.godz.24:00 do 31.12.2019 r. godz. 24:00 

2) Zadanie Nr 3 – w terminie 01.01.2019r. – 31.12.2019 r. 

                 

V.          Wymagania dotyczące Wykonawcy 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

    prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym względzie posiadają koncesję Ministra  

    Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  

    ochrony osób i mienia. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem 

    technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym 

   względzie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

   gospodarczej (polisa ubezpieczeniowa na min. 800.000, 00 zł).                

VI. Termin wykonania Zamówienia: 

1. Umowa   zostanie zawarta od 31 grudnia 2018 r. godz.24:00 do 31 grudnia 2019 r. godz. 24:00    

  

VII.       Płatności: 

 

1.  Należność za przedmiot zamówienia płacone będzie miesięcznie przez WOSiR Szelment sp. z o.o., po 

wykonaniu przedmiotu Umowy, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej Faktury Vat  

2. Faktury VAT wystawiane będą raz w miesiącu (na koniec każdego miesiąca).  

3. Integralna częścią Faktury Vat jest rozliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, tj. 

faktycznego zakresu usługi w danym miesiącu (ilość godzin, ilość przewozów), potwierdzone przez 

uprawnionego pracownika WOSiR Szelment sp. z o.o. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

6. Faktura zostanie wystawiona na :               

WOSiR Szelment sp. z o.o. 
Szelment 2,  
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16-404 Jeleniewo 
NIP: 8442353981 

 
 

VIII. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów udziału w postępowaniu 

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę wymogów udziału w postępowaniu określonych                   

w rozdziale V  pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda:  

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

2) Aktualnej koncesji wydanej przez właściwego Ministra na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm.). Aktualna koncesja powinna zostać 

złożona w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność za oryginałem. 

3) Posiadanie polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na min 800.000,00- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem              

IX.        Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami a także  wskazanie osób 

             uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

       1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

               przekazywać pisemnie, faxem lub droga elektroniczną na adres: biuro@wosir-szelment.pl 

       2. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom w godzinach pracy: 7:30-15:30  

       3. Osobą do kontaktów ze strony WOSiR Szelment jest : Krzysztof Gałażyn 

X.          Okres związania ofertą 

       1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

       2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu daty składania ofert. 

 3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści   

                złożonych ofert. 

 4.     Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  

               wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zapisanymi 

               a niniejszym zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się  

               o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny  

XI.           Opis sposobu przygotowania ofert. 

       1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

       2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

                rygorem nieważności. 

       3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. 

       4. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z 

                przygotowaniem i złożeniem oferty. 

       5. Oferta musi zawierać : 

           a)  formularz oferty- wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 

           b) dokumenty wymienione w rozdziale VIII niniejszego ogłoszenia. 

       6. Zaleca się umieszczenie oferty w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy 

                wraz z oznaczeniem: 

Oferta pn. 
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„Ochrona osób, obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu elektronicznego           

z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz konwojowanie środków pieniężnych          

z WOSiR Szelment sp. z o.o. ” 

 

XII. Sposób i termin składania:  

1.  Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej –za pośrednictwem poczty, kuriera  i/lub   

                złożona osobiście – na adres Zamawiającego: 

                        WOSiR Szelment sp. z o.o. 

                        Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

                        Sekretariat do dnia 18 grudzień 2018 r. do godz 12:00 

       2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   18 grudnia 2018 r. o godz 12:30. 

       3.     Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

       4.     Termin składania ofert upływa w dn. 18.12.2018 r. o godz. 12.00 

5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  
 

XIII. Kryterium,  którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert. 

       1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:      
                 Cena -100 %.               

2. Jeżeli wybór najkorzystniejszej  oferty będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej  

                ofert posiada taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia 

               w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych przez 

                Wykonawców. 

4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  

                 wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zapisanymi  

               a niniejszym zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się  

               o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

XIV. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania 

       1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę w 

                sprawie niniejszego zamówienia (wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia). 

       2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym przez Zamawiającego, o czym powiadomi 

                niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie zawartej w wyniku 

        przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy konieczność  

        wprowadzenia zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając  

        z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania na 

        każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za  

        najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego 

        zamówienia. 

5. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub 

       anulowania niniejszego postępowania. 

6. W przypadku nie udzielenia przez Dostawcy wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  

        w ogóle lub udzielenia wyjaśnień nie wystarczających do przeprowadzenia oceny oferty lub nie  

        udowodnienia przez Dostawcy, iż cena nie jest rażąco zaniżona, Zamawiający zastrzega sobie prawo do  

        odrzucenia oferty danego Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
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        Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez 

       przeprowadzania ich ponownej oceny. 

8. W ramach niniejszego postępowania nie przysługują oferentom żadne środki ochrony prawnej 

        (protest, odwołania, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień  

        publicznych.   

 

 

 

 

Osoba do kontaktów w sprawie postępowania: 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym postępowaniem prosimy o kontakt: 

Biuro WOSiR Szelment sp. z o.o. 

k.galazyn@wosir-szelment.pl 

Tel. 87 567 07 08 

 

Załączniki: 

 

1) Załącznik Nr 1  - Zapytanie Ofertowe Formularz Ofertowy 

2) Załącznik Nr 2 – Formularz Oferty 

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  

4) Załącznik nr 5 – Umowa- projekt 
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