
Kraśnik, dnia 24 sierpnia 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Kraśnicki

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na „USŁUGĘ OCHRONNĄ W FORMIE MONITOROWANIA SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opis wraz z kodem zamówienia na podstawie wspólnego słownika 
zamówień CPV)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na monitorowaniu sygnałów z lokalnego systemu
alarmu  pożarowego  (zwanego  dalej:  SSP),  w  obiekcie  ZLECENIODAWCY: Budynek  Starostwa
Powiatowego w  Kraśniku,  23-200 Kraśnik,

      - Al. Niepodległości 20   (zwanego dalej: Obiekt),
      -  …………………………………………………………………...
        polegającą na stałym dozorze drogą radiową
        oraz telefoniczną następujących sygnałów:

a) głównego pożarowego II stopnia,
b) uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru,

kod CPV: 75251110-4

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: OD 03.09.2018  DO 31.08.2019 .

SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiści  w  siedzibie
Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy ul. Aleja Niepodległości 20 w pok. 210 lub telefonicznie –
81 826 17 81.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Agnieszka Mochol – Mierzwa



OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY:

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  posiadają  niezbędną  wiedzę,
doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia

ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz Oferty;

- zaparafowany wzór umowy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert  (dokument  składany  jest  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  potwierdzonej  za  zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę)

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: neto, VAT, bruto;

- cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy i nie podlega
  waloryzacji.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena  bruto  -100%.  Do  realizacji  zamówienia  zostanie  wybrany  wykonawca,  który  spełni  warunki
zapytania ofertowego, zaoferuje najniższą cenę bruto za całość Zamówienia, nie zostanie wykluczony
z postępowania,  a  jego oferta  nie  zostanie odrzucona.  Jeżeli  w ofercie  będą braki  lub nieścisłości
Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  ich  uzupełnienia  
i  wyjaśnienia  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  pod  rygorem  odrzucenia  oferty  
i dopiero wtedy oceni ofertę.

Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta najtańsza, pozostałe oferty otrzymają liczbę
punktów  odpowiednio  mniejszą  z  dokładnością  dwóch  miejsc  po  przecinku  zgodnie  z  poniższym
wzorem:

P-liczba punktów

Najniższa oferowana cena 

P=-----------------------------------------------x 100 pkt

Cena oferty badanej



FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

- ofertę należy sporządzić  w języku polskim (czytelną i  trwałą techniką) na załączonym formularzu
Oferty;

-  ofertę należy  złożyć w zaklejonej  kopercie w terminie do 31 sierpnia 2018 r.  do godziny 14:00  
   w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy ulicy Aleja Niepodległości 20, osobiście lub
za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: amochol@powiatkrasnicki.pl, kuriera.

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w sposób przez siebie wybrany
za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub osobiście.

DODATKOWE INFORMACJE

1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  zamówienia  w  tym
do  zmniejszenia  lub  zwiększenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia  oraz  negocjacji  ceny  za  jego
wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia lub zamknięcia postępowania bez wyboru Wykonawcy
bez podania przyczyny rezygnacji w każdym czasie.

2. Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że uznaje się za związanego ofertą przez 30 
dni od dnia upływu terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Wzór umowy

3. Oświadczenie Wykonawcy



KLAUZULA  INFORMACYJNA  dotycząca   przetwarzania  danych  osobowych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  danych  osób  fzycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane
RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:
1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Kraśnicki  z  siedzibą:
23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
2)  kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  –  adres  e:mail:  abi@powiatkrasnicki.pl,
adres  do  korespondencji:  Starostwo  Powiatowe  w  Kraśniku,  23-204  Kraśnik,
Al. Niepodległości 20,
3)  Pani/  Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawnego w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  - Ustawa z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.),
4)  odbiorcami  Pani/  Pana   danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5)  Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie
z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i instrukcją kancelaryjną,
6)  posiada  Pani/Pan  prawo do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie / Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą szczegółowo
określa zasady  , kiedy Pani/ Panu wymienione prawa przysługują/,
7)  ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
8)  Pani/  Pana  dane nie  będą przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również
w formie proflowania,
9) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne 
a w pozostałym zakresie dobrowolne.

mailto:abi@powiatkrasnicki.pl


Załącznik Nr 1

Kraśnik …………. 2018 r.

……………………………..

Dane Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …….…….. r. dotyczące wykonanie  USŁUGI OCHRONNEJ  
W  FORMIE  MONITOROWANIA  SYSTEMU  ALARMU  POŻAROWEGO  składam  ofertę  na  wykonanie
zamówienia:

I. Dane Zamawiającego:

Powiat Kraśnicki

Al. Niepodległości 20,

23-204 Kraśnik

II. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/nazwa Oferenta……………………………………………………………..

Adres ………..…………….....................................................................................................

Adres mailowy ......................……………………Telefon   …………………………………

III. Warunki oferty:

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty składam ofertę:

L.p. Nazwa usługi Cena neto VAT Cena Bruto

1. USŁUGA OCHRONNA W FORMIE
MONITOROWANIA SYSTEMU ALARMU

POŻAROWEGO

Termin  realizacji  usługi   –  w  terminie  do……./  …..  dni  od  dnia  podpisania  umowy  
z Zamawiającym.



Cena zawiera wszystkie koszty wykonania usługi.

Oświadczam,  że  uzyskałem wszelkie  informacje  pozwalające  na  sporządzenie  oferty.  Przyjmuję  do
wiadomości,  że  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyny w każdym czasie.

Oświadczam, że uważam się związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.  Akceptuję postanowienia umowy zaproponowanej przez Zamawiającego i  wyrażam
zgodę na jej modyfkację w przypadku potrzeb Zamawiającego.

……………….………………………

Czytelny podpis Oferenta:



Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam,  że  nie  jestem  podmiotem  powiązanym  z  Zleceniodawcą  osobowo
lub kapitałowo. 
Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
Zleceniodawcą  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągnięcia  zobowiązań  w  imieniu
Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związanych z
przygotowywaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika;
d)  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa
w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam,  że  podana  cena  bruto  zawiera  wszystkie  koszty,  jakie  ponosi  Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.

Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i załącznikami stanowiącymi jego integralną
część  i  nie  wnosimy  do  nich  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne  informacje
do przygotowania oferty.

Oświadczam, że podana cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz  osobami  zdolnymi  
do wykonania zamówienia. 

d) sytuacji ekonomicznej i fnansowej.

Oświadczam, że uważam się za związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym
tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Oświadczam,  że wzór  umowy został  zaakceptowany i  zobowiązuje  się  w przypadku wyboru  mojej
oferty  do  zawarcia  umowy  na  podanych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

Akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w Umowie.

………………………………… ……………………………………
      Miejscowość i data Czytelny podpis


