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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 4/2016  

o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej  w art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

   

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Muzeum Miejskie w Tychach  

pl. Wolności 1  

43-100 Tychy    

Tel: 32 327 18 20-22   

Strona internetowa: www.muzuem.tychy.pl   

    

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA    

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia należących do 

Zamawiającego tj.:    

a) budynku Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności 1 w Tychach;    

b) budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Katowickiej 9 w Tychach;  

c) magazynu przy pl. Wolności 3 w Tychach.  

Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o 

zamówieniu.   

   

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA    

Zamówienie będzie wykonywane przez okres 12 miesięcy: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.   

   

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:    

   

1. posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych; 

Zamawiający uzna, iż określony wyżej warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy przedstawią 

kserokopię ważnej koncesji, potwierdzoną za zgodność własnoręcznym podpisem.   

   

2. wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed opublikowaniem 

niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, 

co najmniej 3 umowy o świadczenie usług ochrony obiektów i mienia instytucji kultury o wartości nie 

mniejszej niż 100.000 zł brutto;  Zamawiający uzna, iż określony wyżej warunek został spełniony, jeżeli 

Wykonawcy przedstawią zaświadczenia od podmiotów, dla których zostały należycie zrealizowane 

powyżej wskazane usługi oraz wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.   

   

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

Zamawiający uzna wskazany powyżej warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie, iż:   
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a) zatrudniają co najmniej 6 pracowników z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie 

świadczenia usług ochrony osób i mienia,   

b) w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia nie będą korzystać z podwykonawców.   

Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.   

   

4. posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 6.000.000 złotych ważne w 

okresie realizacji przedmiotu zamówienia   

Zamawiający uzna, iż określony powyżej warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi 

potwierdzoną własnym podpisem za zgodność kserokopię ważnej polisy.    

   

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana według formuły: „spełnia – 

nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt. IV 

niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.   

   

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY    

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:   

a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1,   

b) Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym 

ogłoszeniu o zamówieniu.   

2. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu 

o zamówieniu.   

3. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego, zastrzega on 

sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, 

dokumentów lub doprecyzowania oferty.    

   

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT    

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Muzeum Miejskie w 

Tychach, pl. Wolności 1, 43 – 100 Tychy w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. do godz. 10:00.   

2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej nieprzezroczystej kopercie uniemożliwiającej odczytanie 

oferty.   

3. Koperta powinna zawierać dane Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, adres, numer telefonu i adres e-

mail) oraz oznaczenie: nie otwierać przez 20.12.2016 godz. 10:00 
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE   

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:    

   

Kryterium    Waga procentowa   Sposób liczenia    

Cena    70%   Pc =      Cmin     * 70    

       Cbad   

   

Doświadczenie (ilość 

świadczonych usług ochrony 

obiektów i mienia instytucji 

kultury świadczonych w okresie 

ostatnich 12 miesięcy, przed 

opublikowaniem niniejszego 

zamówienia, których wartość 

wynosi co najmniej 100.000 

złotych brutto każda)  

30%   Pil =     ilbad      * 30        
ilmax   

   

   

Pc – liczba punktów w zakresie ceny   

Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert   

Cbad – cena proponowana   

Pil – liczba punktów w zakresie ilości świadczonych usług ilbad  

–liczba świadczonych usług ocenianej oferty   

Jmax –najwyższa liczba świadczonych usług spośród ocenianych ofert   

   

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.   

   

Suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach będzie stanowić ostateczną ilość punktów 

poszczególnych ofert.   

   

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, po 

zsumowaniu punktów otrzymanych w dwóch kryteriach.   

   

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.   

   

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.   
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VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA ORAZ OCENY OFERT.    

1. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 grudnia 2016 r. o godzinie 10:30. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone na stronie internetowej 

Zamawiającego 

3. Zamawiający poinformuje telefonicznie Wykonawcę, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.   

   

   

IX. DODATKOWE INFORMACJE    

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agnieszka Chmielnicka: e-mail: 

a.chmielnicka@muzeum.tychy.pl, tel: 32 327 18 21 (wew. 26);   

 

   

X. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZEŚC OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU   

1. Formularz ofertowy;   

2. Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia;    

3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług;    

4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.    

   

   

   

   

 


