
SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓW IENIA (SIWZ)

numer sprawy 
ZP 6/2019

Zamawiający:
Instytut Śląski z siedzibą w Opolu

Postępowanie prowadzone w trybie:
Z apytania ofertowego na wykonanie zam ówienia o w artości netto poniżej 30 000 euro.

Nazwa zamówienia:
Usługi ochrony osób i m ienia w budynku Instytutu Śląskiego.

Rodzaj:
usługa

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Na własnej stronie internetow ej http://www .mstytutslaski.com  
(http://instytutslaski.biuletyn.info.pl/)

Specyfikacja Istotnych W arunków  Zam ówienia udostępniona jest na stronie internetowej 
http://www.instytutslaski.com (http://instytutslaski.biuletyn.info.pl/).

Opole, 2 $  listopada 2019 r.

P-Oj.Dyrektora

<fr Bartos: Kuświk
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O BL IG A T O R Y JN E  PO ST A N O W IE N IA  S IW Z

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiający - Instytut Śląski z siedzibą w Opolu
Sprawę prowadzi Kierownik Zamawiającego - p.o. Dyrektora dr Bartosz Kuświk 
Adres: ul. Piastowska 17, 45-082 Opole 
Telefon: (77) 453 60 32; tel. kom: 534 287 885 
Adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
Witryna^ttp^Ayww.instytutslaski.com.http^/instytutslaki.biuletyn.info.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00 
NIP: 754-323-40-42, REGON: 384024780

Tryb udzielenia zamówienia - zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto 
poniżej 30 000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1 Nazwa zamówienia: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego
1.2 Kod CPV (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień): 79710000-4 Usługi ochroniarskie

2. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków

3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada 
uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie 
z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 
114 poz. 740 ze zm.). Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 
2 do SIWZ) oraz na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 
mienia.

3.2 Wiedza i dośw iadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w' zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru 
w załączniku nr 2 do SIWZ).

3.3 Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg 
wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ).
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3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru w 
załączniku nr 2 do SIWZ).

3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg 
wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ).

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

4.1 W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków Zamawiający żąda złożenia:
4.1.1 oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków wg wzoru na załączniku nr 2 do

4.1.2 aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

4.1.3 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;

4.2 Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania
4.2.1 wypełniony formularz ofertowy (wrg załączonego w-zoru zał.nr 1 ),
4.2.2 oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. od 4.1 do 4.2 niniejszej SIWZ.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.

5.1 Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
5.1.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub elektronicznie.
5.1.2 Wykonawca może zwTacać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze SIWZ. sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 
swoje zapytania na piśmie pod adres Insty tu t Śląski ul. Piastow ska 17 45-082 Opole 
lub na adres e-mail sek re ta ria tu  instA tu ts la sk i.co m

5.2 Wyjaśnienia do ofert
W toku oceny i badania ofert Zamaw iający może żądać od Wykonawcy pisemnych 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

SIWZ,
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6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:
Krystyna Ogórkis, tel. 77 453 60 32; kom. 534 287 885 mail: 
sekretariat@instvtutslaski.com w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 15:00.

7. Wymagania dotyczące wadium
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

8. Opis sposobu przygotowywania ofert.

8.1 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

8.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

9.1 Składanie ofert.
9.1.1 Oferty należy składać do dnia 6.12.2019 r, do godz, 14:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Instytut Śląski z siedzibą w Opolu
Adres: ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub drogą elektroniczną na adres 
sekretariat@instytutslaski.com

9.2 Otwarcie ofert.
9.2.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1 Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie 

koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
10.2 Cenę oferty należy obliczyć, jako maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniając 

zakres zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
10.3 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, w pełnym zakresie objętym niniejszą 

SIWZ poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z  podatkiem VAT) za 
wykonanie przedmiotu zamówienia.

10.4 Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1 do 

SIWZ).
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

11.1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 
określonego w SIWZ.

11.2 Kryterium oceny ofert jest: cena /waga kryterium 100 pkt.
11.3 Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena

Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów __________________________ x 100 punktów

Cena badanej oferty brutto
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11.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (biorąc pod 
uwagę dwie cyfry po przecinku bez zaokrągleń) w wyniku zastosowania wzoru przedstawionych w 
pkt. 11.3 oraz odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 - Umowa.
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