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Zapytarie ofertowe
I. Opi§ przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy:

,,Usługa ochrony obiektu bary transportowej usytuowanej przy ulicy

Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowi€ckiej"

2. l)rzedrliot zanrórvienia:
Pżednliole unowy jest usługa ochrony bazy transportorvej Llsytuo\łinel plzy u]ic),
Łąko\Ą ej l0.07-]00 ostrów Mazorviccka.

SZacou,ana i]ośc rotroczogodzin: 6776

Wykotralvca zapervni obecrrość pmcorvnika ocluony na terenie bazy w następlljąoych
tcrminach:
I)rv dni roboczc od pollicdzialku do |iątku od godżin_v ]5:00dogodziny 7:00 ranodnia
następnego,

2) całodobowo \\, dni wolnc od pfacy ti, sotrot,v, nicdzic]c i ś\łiQta,

Do ol]o\\,jąZkóW praco\\,nikóW W,vkonawcy na].żcc t]Qdzic:

1) sprawdzenie Ws7elkiclr 7alnkniqć i żabczpiccżcli. s|rawdzcnic stenu ogIodzc]l .].

2) pjscnrlrc zcłłsualric Zamalviaiąccmu rvszc]kich braktirv i nantszcń odnośnic zabczpicczcnia
t1,1icnia.

3) Lltrzynanie ładu i porządku W dyżurce i wokól ni.j.
4) utl.zyIrranie ietrlie i zinorve cilgórv pieszych,

5) w oklesie grzervczynr palenie rv piecach węglow},ch wańzlrlu j biurorvca,

Wl,konarvca zobowiązany jest c1o poslaclarria:

a, Konccsji na prorladzcnic działalności gospoclelczej rł, zakresie Llslug ochrony osób
i nlicnia, a rv z§,iazku 7 tvm u, myśl oborviązujących rv Polscc przcpisóll plawn1,,ch nlożc
świndcżyc usługi po]cgającc na ochronic osób i nlicnia,
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l
b, ul].zpiecZenia odpo\!iedzialności cy\\.ilncj Z t\.tułLr Iro\\,adżcnia działalności gos]lodalczej
\\:zaklcsje ochlony osób i nrienia na ku,otę nic mniciszą lriż I.000,000zl i zobt,rł i.lz.ln1 jest
do utl-zynania ubezpieczelria plzez caly okrcs śrviedczcnia usługl.

], Dodatkowc \\,vnagania Zan1alviającego:

Decvzja. zgodlric ż usta§ą o rehcbililacji zł\łodowei i spoleczncj oraz zatnrdllianiu os,jb
nicp.]nospra§nych Z dni. 2].08.1997l, (DZ,t], Nr 1)3. Poz 116 z póżn.^n.')

1 Rozporzątlzenienr Ministra Prac_v i Po]ityki socjalnei z 25,06.1998r (Dz,U, NI 36. poz, 5,ł7

z póżrl.zll,t.), dzięki którcj Zalna\\,iający będzie posiaclal możlirvość clokonlrvania odpisór!
poz\!alź|ącvch ni] obniżcnic rvpłaty na P|RON

,ł, TcImin rcalizacji:
I2 nricsięc1, od podpisania unowv

5, Tcn]lin płatiości do 30 dni dat), wysta\\,icnia frktllr_v,

II. Tcrmin i §posób prZ]-goto\rania i zlożenia ot'erĘ.:
1, ol'ertę należy zlożyć rv tbrmic piscnlncj na ..Formularzu o1'elty" staiowiącyll Załącznik
n r l do nlnielszego zal]yialia w terminie do dnia l () ()4 20l 9 r, do godz, 10.00 (liczy się data
i goclzirle rvpł1.lvrr) rł,sjedzibie zanawiającego rrl, B, PlLlsa 66 pokói nr ] sckr§tnfiat.
a) ()f'cna Iowilr]ra byó złożona rv zankniętej kopercie l opatlzona n.rlliscnl:

,,Ilsluga ochronv obiektu bał- h,ansporto\\,lj us}tuo\tanej pŁy ulic\, Łąkowei l0
w Ostlowi N,lazorvieckicj"

b) Zapyanic rrmleszczono na sfonie iDterneto\!ej Zalnirwidąccgo,
0) c]ttńę nrogą Złożyc otircnci. którzy pobiorą Zlpylanie ofeftowe Ze st|onv intcrncto[,ej
Zanrirlviająoego. lub zwrócą się o przcsłanic Zap)tania. osobiście lrLb pocztą elektroniczną
złnrorricnil(i]lkostlorl.tll ]ub te1, 29 6:157323
2. Konis},jne otwarcie oleft nastąpi l0 04 2019 r, o godzinie l0:rl)
a) temlin zwilzenia ottrtą to ]0 dni,

III. w cclu pot\rierdzenia spelniania \ralunkół' uczc§tnic(rra $ postępo\\,aniu:
0.0lerent porvinierr doli]czyć podpisanc Ośwladczenie o spełnieniLL warunków, Za|ącznik
Nr 2,
2, Plzed poclpisanicm unrorvy Zanlarviający rrtoże \,yliagdć do FIzedstawienia nestępliących
dokunrcnló§| Wpis do ewidencji pro\!adzenia dZia]alności gos1]odarczej, Zaświł.lczenie
Z Ulzędll Skarbowcgo o niezaleganiu W podatkach. Zaśrviadczenie z ZUS ]ub KRt]S
o rriezalcganiu w składkach, wpis do rejestru opelatolów pocztowych,

IY. Kryteria ocenv ol'ert i ich rvaga:
Przy w,vboźe oI'efly Zarnarviający bęclzie się kii:ro$,ał kr}lcriumI
Cenir 7{) '%
tllga PFRON -30 %

Ocena kr.1tefiunl ,,cena " nastąpi \ł,skali punktowe.j od 0 do 70 punktów,
ot'eńa z najniżsżą ceną spośr,ód ofeń llie odrzuconl.ch otrzvnla70 pkt,
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I)ozosll]ym o1ćIentoln ilość punktó$,będzie pr7vzna\\,ena Z zastosowanicni llaslcp!l|ą!cgo

()c§l punktowa .najniższa cena bruttoicena olerty badanei x 70
c)ccna kr\tcriui1l,,Ulga l'FRON " nastĘi w skali puIrktowej ocl0 do 30 pLlOktów,
oleńir ż nrjwYżsZą ulgą n0 PFoN spośród oleft nic odrzuconych otżyna ]() pkt,

Pożoslałyn olelcnton1 iloŚć punktów bęclzic pLzyzna\\'ana Z zastoso\vanien1 następt|.tccgo
\\:ZofU:

C)ccnir punktorva = ulga na PFRoN bac]anej ofirtyl'rrajrł,},ższa ulga na PFRoN x ]0

Za rrajkotzl,stnicjszt zostanie uznana ofcrta. któIe otrzyrra najlvyższa ilość pLn]któ\\,,
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\i. POZostalc infornracje:
l, olelcntowi llic ptzyshrgrrji1 środki oclrvoławczc dotyczącc procedufy. ponic\\,aż zapytanie
przcprorvadzone jest lu podstawie rcgulaminu \\,ewtrQtrżnego,
2, Zamawiźljący zastrżege sol]ie prawo do ulrieważnicnia postępowania. na każtlynr .jcgoetlpic bez podania przyczvny.
]. Zlu]lawiając], zasnzcga sobic pralvo do rvprowaclzcnic na ctapie rcaliZ oji. 7niian
ilościorvych rv zalcżności od potrzeb,
;ł Po otWarciu ofert, Zanrarviający lnoże Zw,olać $ cclu ewentua]nvch rł,r,jaśnicri uszl,stkich
oferclrtó§, lub roznlawiać z każdyltl z llicir . zachowLljąc jecirlocześirie rr,aiunel<. ze tożlllo!\,v
L]ędźt siQ odb]/wa]} w obccltości czlonkóu, konrisji pr.zetargowej,
5_, Po§,iadoltlienic o w,ytoLze nejkorz},stniejszej otlrty ukaże siq na stronie intcrnelo\ł,ej
Zanlau'iajirccgo 11rr qliLlstlil\łi w zekładce Zap),tallia olćńo\\,c. rra tablicv ogloszeri
i otrzynaje ofirent, któregL] ofilta Zostanie \\,vbrana. i pozostali ol.er.erlci kiór,z; rł ,fe|crc

podadza adles poczty elcktrorriczrrcj.
6, osobnmi .]o kontaktó\\ zc stlonv Zanawiającego j cstl Kinga Wojtkowskl tei, 60.140l 856
.-ln,il:,,,,l, r,,ri,, 1 ,,, ,,. ,

Klauztrla intbmlacvjlla

W zwiazku z leaIizacją rvyniogó.rv Rozporządzenia Par]amcntu F.ulop!,iskiego i ltacly (UE)
20l6i6'19 z dnia 27 kwietnia 20l6 r. w sprarvie ochrony osób fizycznvch rv zrviązku
ż pfzct\arzanicnl dallych osobow.Ych i lv sprarvic slrobodtiego pr7oFlywu takich danvch oraz
lrchylcnia dvrcktywy 95i.l6]'WE (ogóln§ lozporządzeni. o ochtonie dan),ch ,,RoD()..]
in1-onnLljclly o żasadach przetwarzania P.rnśl\Ą.l LlJ|)\(h o§o\o\Ą\Lh.Lirz o 

1,1 zvslugrrjlcvch
Palist§ u prawach z tynr zlviązauych,

l, Administratorcln l)aIistwa danvch osobowych lest Zflklad Gospoclerki Konlrnralnej
rv ostrorvi Mazorvicckiej Sp. z o,o-. u], Bolcsława Pfusa 66. 07,3(x) ostrórv N4azo\\.iccka.
ilsoba reprezcn ljqcą Adn]inistlatota Dan),chjest Prezcs ZarZąLlu,

], Adillinistratoi,rvyznaczvl Irrspektota a)chlonv Danvch, z któI},In nogźl się l)alistlcl
kontaklo\łać \\, spra\\,!ch plzctwirzenia Palistwn denych osoborvycir poprz-ez adrcs c maill
ido(łlgkostlorv,pl

3, Pnlist\Ą,a tlane osoborve bQdą przct§iźanc zgoclnic z przcpisani RoDO. tzll. clanc bęcla
pźctwalzanc na podstawie przcpisów prar,"a. a rr szczcgólnvch pż),padkach na poi:lsta\\,ie
Państwa zgody albo w z\\iązku ż vJrkon}Ą!,aniem LLrnorw, klór.ej ią PaIistrvo slrolla.



.1, l)odarlie przcz Państwa dan,vch osoborv,vclr ,jesl obowiązkowe, W sytuacji. gdy p|zeslankę
plzetważallia darryclr osoborvych stanowi przepis pra$,a lUlr zawańźr lulędZ!,stlonami
LllDowa, W s}tuacji, gdy przctwarzanic danycll osoborvych odbywa się na podsta\łie zgody
osob1,,, ktrilcj dane dotyczit podanie pźez Państrł,a danych n.otroq,ych Adnlinjstmtolowi lna
charaktcl dobrorvolnv.

5, \\i Zakesie danyclr osoborvych Palistwa dotvczących, przysługLl_ją PalislwLr nrstęplljące
II,awa:
. Fr.awo dostępu clo danych osobowych.

! prewo s|1,osto\ł,nllia da[ych np, gci.! są llieaktualnie illb nieprarvclzirł,c,

. pfalvo do usunięcia dallych prawo przys]Llguic w ramach przesłanek ina warurrkaclr
określonych \\, art. l7 RoDo.
. pmlvo ograniczcnia prżct\ł,ar7anja prawo plżyslugllje W Iamach przeslaIlck i na warllnkach
okleślonych w ań, l8 ltoDo,
. plarvo rvnicsicnia sprzcciwu wobec pżetważania prawo pżysluglljc §, remach Ir7csłanek
ina warunkach okrcślonlrch ri,art.21 RoDo,
. prirwo do coliięcia Zgodt tylkojeżeli przetwarzanic odbyYa się na podsta\łie ait,6 ust, 1

lit. a) lub art. 9 ust,2]it, a RoDo,
. prawo wl]iesienia skalgi do Prezesa Urzędu ochrony Dan_vch,

6, Dane osobowe bęcIą puechowywane plzcz ol(rcs rv_vnikqąc5 7 1rl,/e'pl\o§ |]u\\.L!
rv szczcgÓlnoŚci usta\ł,y z dnia 1,1 lipca l983 r, o lrafodowym zasobic archirvalnynl
i archirvach oraz lozporządzcnia Pr§zesa Rady Ministrów Z clnia l8 stycznia 2()Il r,

\! splxwie irrstrukcji kancclaryjllcj, jcdnolit1,,clr 1żeczo§ych wykazó\! akt olez instrukcji
w spr'arvie organizacji i zakrcsu działania archi\!ów zakladowych,

7, Odbiolcemi dan),ch osobow},ch nlogą być podlnioty llpra\l,nion.. na podsta\ł,ic pr'.pisów
plalva lub utlowy polvicrzcnia przct\\,ar7ania danych,

8, Adminlstrator nic podcjmujc zautomal,vzowaiych decyzji w irrclyrł,iclualrrych przypaclkaclr,
w tYm proti]ou,aiia.

Załącznik^fii do z^pytania §ą :

- ZŃącznikn l, Formulaź ofeńy
- Załączl,fk 2 oświadcżenie
- Załącznik nr 3 wzór umolvy

I
Zamarviający.
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