
 

Or.271.11.2018.MW                                                                           Bolesławiec, 19.03.2018 r. 

 

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec 

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: „Dozór i ochrona budynku Urzędu Gminy 

Bolesławiec”. 

 

Zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. , poz.1579 ze zm.) na podstawie Art. 4 pkt. 8 w/w 

ustawy. Zamówienie przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 338/14 Wójta Gminy Bolesławiec    

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie dokonywania wydatków środków publicznych z budżetu Gminy 

Bolesławiec o wartości nie przekraczającej w złotych 30 000 euro. 

 

 

I. Zamawiający: 

   Gmina Bolesławiec 

   ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec 

   NIP: 612-16-36-303 REGON: 230821457 

   Powiat: bolesławiecki; Województwo: dolnośląskie 

   Tel. 75 732 32 21 do 23; fax 75 735 17 83 

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

          1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektu i pomieszczeń garażowych Urzędu Gminy  

              Bolesławiec przy ul. Teatralnej 1a w Bolesławcu. 

          2. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy  i obejmuje okres  

              od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. wg  niżej  zamieszczonego harmonogramu: 

a) w dniach pracy Urzędu Gminy Bolesławiec: 

   - od godz.20 00 do 7 30 dnia następnego  

b) w niedzielę: 

   - ochrona całodobowa do 8 00 w poniedziałek 

c) soboty, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy: 

   - ochrona całodobowa 



 

3. Zakres i sposób ochrony obiektu obejmuje: 

   - ochronę mienia przed włamaniem, kradzieżą, wandalizmem, dewastacją oraz wstępu osób  

      nieuprawnionych na teren chroniony 

   - kontrolę prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń pomieszczeń, okien oraz wyłączenie   

     oświetlenia i odbiorników prądu elektrycznego jak i również sprawdzenie zamknięć kranów  

     w sanitariatach chronionego budynku po godzinach urzędowania 

   - niezwłoczne informowanie upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  o wszelkich  

     zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa obiektu 

   - zawiadamianie w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego  

     w celu podjęcia stosownych działań 

   - prowadzenie dokumentacji pełnienia służby ochrony 

   - podejmowanie innych czynności wyżej nie określonych, a niezbędnych do prawidłowego   

     realizowania ochrony mienia Urzędu Gminy Bolesławiec. 

 

III. Forma złożenia oferty 

1. Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia  23 marca 2018 r. do godziny 9:00    

      w formie pisemnej na adres: 

                                       Gmina Bolesławiec 

                                              ul. Teatralna 1a 

                                          59-700 Bolesławiec 

                            „Dozór i ochrona budynku Urzędu Gminy Bolesławiec” 

 

IV. Oferta winna zawierać: 

a) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, 

b) koncesję udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w okresie świadczenia 

usług ochrony osób i mienia, 

c) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

d) formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

e) oświadczenie dotyczące posiadania / nie posiadania przez firmę ulgi opłaty na PFRON 

(załącznik nr 2) 

 

 

 



V. Kryteria oceny: 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena oferty – 98% 

Oświadczenie (załącznik nr 2) – 2% 

2. Punkty za w/w/ kryteria przyznawane będą wg. Poniższej zasady: 

a) Cena 

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalna ilość punktów za cenę (tj. 98 pkt), każdej 

następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie  mniej punktów, stosując wzór: 

             Cmin 
PCn=  -------------- x 100 pkt x 98%         

                     Cn 

 

Gdzie:   PCn -ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” (n- nr oferty) 

            Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

            Cn     - cena brutto oferty ocenianej ( n – nr oferty) 

b) Oświadczenie nr 2 

Oświadczenie dotyczące posiadania ulgi z tytułu opłaty na PFRON 

- umożliwia doliczenie punktów -  2 pkt. 

Oświadczenie dotyczące nie posiadania ulgi z tytułu opłaty na PFRON 

- brak możliwości doliczenia punktów – 0pkt 

 

VI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie BIP 

Urzędu Gminy Bolesławiec www.bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – 

Postępowania poniżej 30 tys. euro”. 

 

VII. Dodatkowe informacje: 

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Wdowińska  

– inspektor ds. administracyjnych, Zarzadzania Kryzysowego i bhp. 

Tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 132; poniedziałek - piątek w godz. 8:00-15:00 

 

VIII. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

2. Oświadczenie dotyczące posiadania / nie posiadania przez firmę ulgi opłaty na PFRON (załącznik nr 2) 

3. Wzór umowy 

 

 

 

http://www.bip.gminaboleslawiec.pl/


 

 

 

 

 

 


