Elbląg, dnia 9 grudnia 2021r.

NlE OFERTOWE
ieniu ustawy z dnia 1{ września2019r Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U.2021r poz.1129|.

l.

Zamawlaiacv:

ll. opis

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu,
ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg
NlP: 578-104-88-71

pzedmiotu zamówienia:

Pzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony mienia w formie monitorowania i
ochrony obiektu w systemie dyskretnego ,,ostrzegania" tj. świadczenle przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego usług ochrony mienia w rozumieniu ań. 3 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1995) w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Elblągu, według poniższych warunków:

'

1) nadzoze elektronicznym lokalnego systemu monitorowania obiektu, znajdującego się
Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, popżez przyjmowanie wszeIkich informacji
zzdazentach z obiektui przekazywanie ich Zamawiającemu;
2) poza zdarzeniami alarmowymi informowaniu Zamawiającego również o sytuacjach
nieuzbrojenia systemu monitorowania po godzinie określonej w otrzymanym wykazie w dni
powszednie oraz o rozbrojeniu systemu monitorowania w godzinach określonych
w otzymanym wykazie w dni powszednie oraz całodobowo w dniwolne od pracy i święta;
3) reakcji grupy patrolowo-interwencyjnej, po uzyskaniu sygnału alarmu ze stacji
monitorującej, w czasie do 10 minut w godzinach od 20:00 do 6:00 dnia następnego orazw
dniwo]ne od pracy i święta, a także reakcji do 15 minut w godzinach od 6:00 do 20:00 w dni
powszednie (powyższe czasy mogą ulec wydłużeniu ze względu na natężenie ruchu
lokalnego oraz w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy, które czynią wykonanie
zobowiązania w określonym czasie niemożliwym do realizacji);
4) podjęciu na miejscu zdarzenia przez grupę patrolowo-interwencyjną wszelkich
niezbędnych, dopuszczalnych prawem działań w celu ochrony mienia ZamawiĄącego;
5) udostępnieniu Zamawiającemu nadajnika radiowego na czas tnłania umowy w celu

w

umozliwienia transmisji sygnału
6) obowiązku obserwacji i serwisie uządzeń sygnalizacji itp.
;

7)

zabezpieczeniu obiektu dozorem tizycznym

monitorowania lokalnego systemu alarmowego.

w

przypadku braku możliwości

Szczegółowe warunki realizacji podmiotu zapytania ofeńowego będą określone w umowie
ra n ej po m iędzy Wykon awc ą a Zamawi aj ącym.

zawie

U!. Termin wvkonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia

-

01

.01,2022r -31.12,2022r.

IV. Opis przvqotowanla ofeńv:
1. Ofeńa powinna być spoządzona w języku polskim w sposób czytelny (napisana na
komputerze lub inną trwałą czytelną techniką).
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby flzyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające wiedzę i doświadczenie
oraz niezbędny spzęt służąceochronie obiektów. Wykonawca ma obowiązek
pzedstawienia aktualnego odpisu z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalnościgospodarczĄ, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy pzed
upływem terminu składania ofeń oraz wykaźe, że posiada doświadczenie w ochronie
obiektów.
3. Ofeńa powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie
formą reprezentacji wykonawcy okeślonąw dokumencie
właściwym
formy organizacyjnej wykonawcy.
dla
Ęestrowym,
4. Ofeńa musi posiadać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta, numer telefonu,
numer NlP.

z

5.
6.

v.

Ofeńa musizawierać kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do wykonywania
w/w usługi, w tym wykaz wykonanych należycie minimum dwóch usług dotyczących
ochrony i mienia w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych
Ofeńa powinna zawieraćwyłącznie cenę brutto,

Mieisce oraztermin składania ofeń:
1, Ofeńę wraz z kopiami dokumentow potwierdzających uprawnienia należy zlożyć
w kopercie z opisem ,,DoT. zAPRoszENlA Do zŁoŻENlA aFERTY CEN)WEJ NA
śwnoczeNrUSŁUG ocHRoNy MlENlA w FoRMlE MoNlToRoWANlA l

OCHRONY OtslEKTU

W

SYSTEMłE DYSKRETNEGO OSTRZEGANIA

DLA

PoWl ATOWEJ sTAcJ l SAN/IARN o- EP l D EM l oLo G l CzN EJ W ELB ĄG U N A 2022R. "
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu pży ul.
Królewieckiej 195, 82-300 Elbląg (lll piętro pokójłr 2 - Sekretariat) do dnia24.12,2021r,
2.
3.
4.

5.

do godz. 10:00.
Ofeńy złożonepo terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może pzed upływem terminu składania ofeń zmienic Iub wycofać swoją ofeńę.
W toku badania i oceny ofer| Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofeń.
Zapytanie ofeńowe umieszczono na stronie: http://psseelblag.nowybip.pl w zakładce
Ogłoszenia - Zapytania ofeńowe.

Vl. Ocena ofeń:
Kryteria wyboru: najniższa cena brutto oraz jakośćusług (opinie wyraźone pżez co
najmniej dwóch usługobiorców w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych).

vll. lnformacie dotvczace wvboru naikorzvstnieiszei ofeńv:
1. O wyborze najkozystniejszej ofeńy ZamawlĄący zawiadomi oferentów za
pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://psseelblag.nowybip.pl

2.

VIll.

w zakładce Ogłoszenia -Zapytania ofeńowe.
lnformacja o wybranej ofercie będzie pzyjęta protokołem, następnie zostanie podpisana

umowa z wykonawcą. Od decyzji PSSE
zaskażenia.

w Elblągu nie pzysługuje żaden środek

Dodatkowe informacie
Dodatkowych informacji udziela Dorota Dąbrowska pod numerem telefonu
55 232 32 60 w dniach pn. - pt. od godz.8:00 do godz. 14:00.

DYR

itarno

rngr

iatow
-_

327431,
T

tal

oR

i

ogieznej

