ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
„WODOCIAGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
tel. 12 281-16-62, 12 281-24-23
e-mail: zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl

II.

Określenie trybu zamówienia: Zapytanie ofertowe w zakresie usług społecznych

III.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Nazwa : Usługa ochrony na potrzeby „ Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.
Usługi ochroniarskie w zakresie monitoringu sygnałów alarmowych, podjazdów prewencyjnych, transportu
i ochrony wartości pieniężnych w asyście/bez asysty pracownika Zamawiającego dla spółki „Wodociągi
Niepołomice”.

OPIS ZAMÓWIENIA:
1. Podjazdy:
2 podjazdy w ciągu każdej nocy na teren Placu Targowego w Niepołomicach oraz 1 podjazd w ciągu doby
na teren Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wodna 1 i patrolowanie obiektów.
2. Transport i ochrona wartości pieniężnych w asyście/bez asysty pracownika Zamawiającego:
 transport i ochronę wartości pieniężnych (odbiór i dostarczenie), pięć razy w tygodniu, na trasie:
z siedziby Zleceniodawcy – Niepołomice ul. Droga Królewska 27 do Banku Millenium w
Niepołomicach oraz przewóz kasjerki do banku w celu pobrania gotówki, na tej samej trasie, nie
więcej niż dwa razy w miesiącu.
 transport i ochrona wartości pieniężnych (odbiór i dostarczenie), pięć razy w tygodniu, na trasie:
z Krytej Pływalni
- Niepołomice ul. Korczaka 5, do Banku Millenium
w Niepołomicach oraz przewóz kasjerki do banku w celu pobrania gotówki, na tej samej trasie.
 transport i ochrona wartości pieniężnych (odbiór i dostarczenie), dwa razy w tygodniu, na trasie:
Plac Targowy Niepołomice do siedziby Wodociągów Niepołomice ul. Droga Królewska 27.
 transport i ochrona wartości pieniężnych (odbiór i dostarczenie), raz w tygodniu, na trasie: Rynek
w Niepołomicach – Plac Targowy, Plac Targowy do siedziby Wodociągów Niepołomice, ul. Droga
Królewska 27.
Miejsca pobrania i zdania wartości pieniężnych oraz częstotliwość (harmonogram, dni, itp.) realizacji
przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 i 2 do projektu umowy.
3. Objęcie monitoringiem sygnały systemu alarmowego zamontowanego na obiektach Zleceniodawcy
wraz z udostępnieniem aplikacji do urządzeń mobilnych oraz podejmowanie interwencji w obiektach na
wezwanie:
Budynek Główny Niepołomice ul. Droga Królewska 27,
Przepompownie Wody : Ochmanów, Niepołomice ul. Mokra,
Oczyszczalnie Ścieków : Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Niepołomice ul. Grabska
_____________________________________________________________________________________________
„ WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o. o. zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000340804, NIP: 6832044382, Regon: 121018294,
BDO: 000031102, kapitał zakładowy 52 769 300,00 zł, nr konta: 98 1160 2202 0000 0001 4846 0741

Obiekty : VS1,VS2, VS3,VS4, VS5
Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Wodnej 1
Ujęcie wody pitnej: SW 2 i SW 6
Zakład Uzdatniania Wody: Podłęże
Kryta Pływalnia w Niepołomicach ul. Korczaka 5
Aplikacja do urządzeń mobilnych zawierać będzie:
1) wgląd on-line w historię swojego systemu
2) możliwość odwoływania alarmu z aplikacji
3) weryfikację on-line podjazdów prewencyjnych wykonywanych przez grupę interwencyjną
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wartości zamówienia: o 30% w przypadku zwiększenia ilości
obsługiwanych obiektów, zmiany częstotliwości podjazdów, transportu wartości pieniężnych i innych usług w zakresie
ochrony.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV:
Kod CPV: 79710000-4- usługi ochroniarskie.
IV. Warunki zmiany umowy: zgodnie z projektem umowy.
V.

Realizacja zamówienia:
1. Termin realizacji: od 01.07.2019 r. do 30.06.2021r.
2. Płatność przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4) Warunki udziału w postępowaniu:
 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca posiada aktualną koncesję
w zakresie usług ochrony i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,
polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997
roku (Dz.U.2016.1432 z późn. zm.) przy czym Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia będące
podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia obowiązujące
w Państwach członkowskich Unii Europejskiej; Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego
oświadczenia w formularzu oferty. Ocena na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedłożenia
aktualnej koncesji przed podpisaniem umowy.


Zdolność techniczna i zawodowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej.

b)

Wiedza i doświadczenie : warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że wykonał
w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 1 usługę dozoru i
ochrony mienia z zastosowaniem monitoringu, 1 usługę ochrony w postaci podjazdów prewencyjnych
oraz 1 usługę w zakresie transportu i ochrony wartości pieniężnych w asyście lub bez asysty. Wykonawca
spełni warunek jeśli Wykonawca wykonywał w/w usługi łącznie lub każde z usług w odrębnym
zamówieniu. Ocena na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
W celu potwierdzenia spełniania warunku należy do oferty dołączyć wykaz usług zgodnie
z załącznikiem nr 1.
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c)

Kwalifikacje zawodowe: dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym
odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kwalifikacje zawodowe - wpisanymi na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób
i mienia (Dz.U.2017.2213 z późn.zm.) Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby w czasie trwania
przedmiotu umowy, dysponował co najmniej 6 osobami na stanowisku pracownika ochrony oraz co
najmniej 2 grupami interwencyjno-patrolowymi stacjonującymi na terenie gminy Niepołomice. Ocena
spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia w ofercie na zasadzie:
spełnia/nie spełnia.

d) Potencjał techniczny: dysponuje środkami technicznymi składającymi się na wyposażenie
zmotoryzowanych i wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej
zewnętrznej i wewnętrznej Grup Interwencyjnych ( składająca się z dwóch osób) , w tym co najmniej 1
stacjonującym na terenie gminy Niepołomice samochodem osobowym przeznaczonymi do realizacji zadań
grup interwencyjnych.
Posiada aplikację do urządzeń mobilnych dającą możliwość:
- wglądu on-line w historię swojego systemu
- odwoływania alarmu z aplikacji
-weryfikację on-line podjazdów prewencyjnych wykonywanych przez grupę interwencyjną
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia w ofercie na zasadzie:
spełnia/nie spełnia.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez
wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia w ofercie na zasadzie:
spełnia/nie spełnia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia aktualnej polisy OC na
wezwanie Zamawiającego.
VI.

Oferta będzie odrzucona jeśli Wykonawca nie spełni w/w warunków.
Treść oferty powinna zawierać co najmniej:
nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..….;
adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….;
NIP ………………………………….;
Regon: ………………………………..;
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na: Usługi ochroniarskie w zakresie monitoringu sygnałów
alarmowych, podjazdów prewencyjnych, transportu i ochrony wartości pieniężnych
w asyście/bez asysty pracownika Zamawiającego ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu
ofertowym) za cenę ryczałtową:
a)

Podjazdy (zgodnie z opisem w pkt III ppkt 1 zapytania ofertowego):
Cena netto:…………………………………………………………………………………………………. zł / m-c
podatek VAT:…………………………………………………………………………………………………zł/ m-c
cena brutto:…………………………………………………………………………………………………..zł/m-c
łączna wartość netto (za 2 lata): ……………………………………………………………………zł
łączna wartość brutto (za 2 lata): ……………………………………………………………………zł
b) Transport i ochrona wartości pieniężnych w asyście/bez asysyty pracownika Zamawiającego (zgodnie
z pkt III ppkt 2 zapytania ofertowego):
Cena netto:…………………………………………………………………………………………………. zł / m-c
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c)

podatek VAT:…………………………………………………………………………………………………zł/ m-c
cena brutto:…………………………………………………………………………………………………..zł/m-c
łączna wartość netto (za 2 lata): ……………………………………………………………………zł
łączna wartość brutto (za 2 lata): ……………………………………………………………………zł
Objęcie monitoringiem sygnały systemu alarmowego zamontowanego na obiekcie Zleceniodawcy wraz
z udostępnieniem aplikacji do urządzeń mobilnych oraz podejmowanie interwencji w obiektach na
wezwanie Zamawiającego
(zgodnie z pkt III ppkt 3 zapytania ofertowego):
Cena netto:…………………………………………………………………………………………………. zł / m-c
podatek VAT:…………………………………………………………………………………………………zł/ m-c
cena brutto:…………………………………………………………………………………………………..zł/m-c
łączna wartość netto (za 2 lata): ……………………………………………………………………zł
łączna wartość brutto (za 2 lata): ……………………………………………………………………zł

Ogólna wartość zamówienia netto ( w tym łączna wartość a), b) i c): ……................................................................zł.
słownie netto: ………................................................................................................................................zł.
Ogólna wartość zamówienia brutto (łączna wartość a), b) i c):
………………………………………….…………………………zł
słownie brutto: …………...........................................................................................................................zł.
podatek VAT:..........................................................................................................................................zł.
słownie podatek VAT:.............................................................................................................................zł.

Podane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
VII. Deklaruję ponadto:
a)

termin wykonania zamówienia: od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

b) warunki płatności : przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
c) ……………………......................................,
d) ...................................................................,
3. Oświadczam, że:
 Oświadczam, że zapoznałam(em) się z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy (w tym również
wprowadzonymi zmianami i odpowiedziami na pytania) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 Oświadczam, że posiadam ważną koncesję na zakres działalności objęty zapytaniem ofertowym.
Nr koncesji……………………………………………………………………………………………………..
 Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie co potwierdzam w załączniku nr 1 do oferty
 Oświadczam, ze dysponuję……………………. (podać liczbę – min 6 ) osobami na stanowisku pracownika ochrony
skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi
kwalifikacje zawodowe - wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie
z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213 z późn.zm.) oraz
…………………………….(podać ilość – minimum 2) grupami interwencyjno-patrolowymi stacjonującymi na terenie
gminy Niepołomice. Na jedną grupę interwencyjną przypadają ……………………………..osoby (min. 2)


Oświadczam, że dysponuję środkami technicznymi składającymi się na wyposażenie zmotoryzowanych
i wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej
i wewnętrznej grupy Interwencyjne, w tym …………………….. (podać ilość – minimum 1) stacjonującymi na
terenie gminy Niepołomice samochodami osobowymi przeznaczonymi do realizacji zadań grup
interwencyjnych.



Oświadczam, ze posiadam aplikację do urządzeń mobilnych, działającą w zakresie wskazanym w zapytaniu
ofertowym.
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Oświadczam, że jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę……………………………………………



Zobowiązuję się wykonać zamówienie osobiście.



W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
1)
Oświadczam, że wypełniłam(em) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*



1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu
takich
danych
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

……………………………………………………………………………..
data, podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka Wykonawcy
1. Załącznik do oferty – wykaz usług

Ofertę należy:
a) złożyć
w
formie
pisemnej
(osobiście,
pisemnie
–
listem,
e-mailemskan
z pieczątką, datą i podpisem osoby upoważnionej) na Formularzu Oferty wraz z załącznikiem,
do dnia 17.06.2019 r. do godz. 10.00,
w przypadku listu zapakować w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego
i opatrzonej napisem: Rozpoznanie cenowe : Usługa ochrony na potrzeby „ Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.
Wszelkie pytania należy kierować na adres: zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl. Zamawiający niezwłocznie
odpowie na nie, pod warunkiem że wpłyną do Zamawiającego nie później niż do dnia
13.06.2019 r., odpowiedzi zamieści na stronie internetowej www.wodociagi-niepolomice.pl
w zakładce pod nazwą : Zapytania ofertowe.
Zamawiający nie ma obowiązku odpowiedzi na pytania, które wpłyną po w/w terminie.
VIII.

IX.

Termin otwarcia ofert: 17.06.2019 r . godz. 10.30

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający
wybierze
ofertę
odpowiadającą
o najniższej cenie łącznej wyliczonej na podstawie wzoru:

wszystkim

postawionym

wymogom

Cena - waga: 100 %
Sposób obliczenia ceny:
Liczba punktów = ( Cmin/Co ) * 100 * waga
gdzie:
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Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena podana w ofercie
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeśli cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o czym
poinformuje Wykonawców, którzy złożą oferty.
X.

UWAGI:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zaleca się wizję lokalną.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawców o wyjaśnienia, jeśli jest to niezbędne dla
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeśli oświadczenia, dokumenty są błędne lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia we wskazanym przez niego terminie.
Wykonawca, który nie odpowie na wezwanie zostanie wykluczony z postępowania.

XI.

Osoba wyznaczona do kontaktów:
Dodatkowych
informacji
w
nr tel.: 12 28 12 423.

zakresie

zapytania

udziela

Monika

Sendor

pod

Załączniki:
1. Projekt umowy wraz z załącznikami
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez „Wodociągi
Niepołomice” sp. z o.o.
3. Załącznik nr 1 – wykaz usług
4. wzór formularza oferty

.
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