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DFK.JJ.0717-250/2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na usługi społeczne tj.

„Ochronę fizyczną osób i mienia  wraz z monitoringiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czeladzi w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018r.”

Niniejsze zapytanie  prowadzone jest  jako zamówienie na usługi  społeczne na podstawie przepisów art.
138”o” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” poniżej
kwoty 750 000 euro.
Zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych (Zarządzenie Burmistrza Nr
396/2016 z dnia 15 listopada 2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi zaprasza do składania
ofert na: „Ochronę fizyczną osób i mienia  wraz z monitoringiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Czeladzi w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018r.”

I. Zamawiający:
Miasto Czeladź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. ul. 17 Lipca 27
41-250 Czeladź
tel.faks. 32 265 14 42,
e-mail: mops@mops.czeladz.pl

Zamawiający informuje, że w związku z centralizacją podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia 2017 r.
faktury VAT powinny być wystawiane w następujący sposób:
„Nabywca:
Miasto Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
NIP: 625 224 87 20
Odbiorca faktury:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-250 Czeladź
ul. 17-go Lipca 27”

II. Przedmiot zamówienia
(CPV):
79 71 00 00 - 4   usługi ochroniarskie

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:
A. Ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem systemu alarmowego w siedzibie Miejskiego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi  ul. 17 lipca 27:
B. Ochrony osób i mienia w trakcie wydawania posiłków w Punktach Żywienia nr 1,2
C. Konwojowania i transportowania  wartości pieniężnych, w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018r r.
D. Monitoringu systemu alarmowego w budynku MOPS przy ul. Zwycięstwa 6 w Czeladzi
E: Monitoringu systemu alarmowego w budynku MOPS przy ul. 17 Lipca 12 w Czeladzi.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do zaproszenia.
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III. Termin wykonania zamówienia:

Od  01.01.2018r. do 31.12.2018r.

IV. Warunki do spełnienia przez Wykonawcę przy składaniu oferty :

4.1. Wykaz głównych usług, niezbędnych do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświad-
czenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z dowodami, iż te usługi zostały wykonane należycie, 
sporządzony z wykorzystaniem wzoru wg Zał. nr 3 do zaproszenia.

Wykaz winien zawierać: co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przed-
miot zamówienia tj. ochronę fizyczną osób i mienia  wraz z monitoringiem, wykonywaną przez co najmniej 12
miesięcy, o wartości minimum 63.700,00 zł   każda     wraz z     dowodami, iż te usługi zostały wykonane należycie 
(poświadczenia lub referencje).

4.2. Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
usług ochrony osób i mienia, wydaną przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o 
ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2016  poz. 1432 ze zm.)

4.3. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej  100.000,00 zł

V. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie
Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej
Cena oferty powinna wynikać z kalkulacji własnej Wykonawcy i obejmować wszystkie koszty,  jakie poniesie
Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia
Wykonawca winien określić ceny brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

VI.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wyko-
nawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia
oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzia-
łu w postępowaniu oraz pełnomocnictw.

  Nr telefaksu (32) 265-68-11; e-mail : mops@mops.czeladz.pl

VII. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej .
2. Oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
3.Dokumenty wystawione w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta winna zawierać:

- formularz cenowy  - wg wzoru na Zał. nr 2
- wykaz usług – wg wzoru na Zał. 3
- ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wyda-
ną przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 
2016  poz. 1432 ze zm.) 
- opłacona polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości co najmniej 100.000,00 zł
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

5. Oferta  powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy a kse-
rokopie dokumentów – potwierdzone na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” przez w/w osoby.
6. W przypadku sporządzania oferty przez osobę/ osoby inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonaw-
cy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Peł-
nomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z orygi-
nałem.  
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu,
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
10. Wszystkie koszty sporządzenia oferty w tym również koszty ewentualnych tłumaczeń i uwierzytelnień do-



kumentów, ponosi wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie pok. nr 9  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi ul.17 
Lipca 27 nie później niż do godziny 09.00 dnia 27.11.2017 r.  

Opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.
Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
ul. 17 Lipca 27

41- 250 Czeladź
i oznakowana następująco:

OFERTA NA
„Ochronę fizyczną osób i mienia  wraz z monitoringiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w

Czeladzi  w okresie 01.01.2018r.  do 31.12.2018r.”

Nie otwierać przed  27.11.2017r. godz. 10.00
     

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

2.  Dostarczenie oferty Zamawiającemu.

Oferta może być dostarczona osobiście przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego lub przesłana pocztą
na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego ter-
minu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową. Oferty dostarczone
Zamawiającemu po wyznaczonym terminie do ich składania zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy
bez ich otwierania. Oferty, które nadejdą pocztą w kopertach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonych
lub nie zaklejonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

IX.  Badanie ofert.

Podczas badania ważności ofert oraz ich oceny Zamawiający zastrzega , iż w toku sprawdzania doku-
mentów , w przypadku tego wymagającym , będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień doty-
czących treści złożonych dokumentów i treści oferty , a także będzie miał prawo wezwania do uzupełnie-
nia wymaganych , jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy . Zamawiający będzie miał rów-
nież prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców , których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w sto -
sunku do przedmiotu zamówienia .
Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym zaproszeniu zostaną odrzucone.

X.  Kryteria wyboru oferty

Kryteria oceny :

Cena –waga procentowa -  95%
Skrócony czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego - 5%

Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

Kryterium    Cena oferty  :  (C)
C = cena najniższa brutto: cena badanej oferty brutto x 100 x 95%

Kryterium: Skrócony czas dojazdu   (CP):
czas dojazdu grupy interwencyjnej do 10 minut – 5 pkt
czas dojazdu grupy interwencyjnej do 15 min – 0 pkt



Końcową ocenę oferty stanowić będzie suma punktów P uzyskanych za poszczególne kryteria oceny ofert
wg wzoru:
 P =  C + CP
gdzie
P – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
CP - liczba punktów uzyskanych w kryterium „skrócony czas dojazdu grupy interwencyjnej”

Wybór oferty:

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

Wzór umowy zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

XI . Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje Wykonaw-
ców zamieszczając informację na stronie internetowej www.mops.czeladz.pl  zakładka:  Zamówienia Pu-
bliczne.
2. Zamawiający unieważni  postępowanie w przypadku ;
- braku minimum 1 oferty nie podlegającej odrzuceniu
- gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać kwotę jaką Zamawiający  może przeznaczyć na re-
alizację zamówienia .

UWAGI KOŃCOWE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, któ-
rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji 
przedmiotu niniejszego zamówienia.

Załączniki:

1.Opis Przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
2.Wzór formularza ofertowego - zał. nr 2
3.Wykaz usług - zał. nr 3
4.Projekt umowy - zał. nr 4 
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 Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
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