
Świdwin. dnia 30,1I.żOżI r.

Zespół Szkół Rolniczych Centru m Ksztal cenia Zavł odowego

iln. Stefana Zeromskiego w Swidwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

postępowanie zwyłqczeniem przepismł ustmły Prawa zamówień publicZnych Z, dnia

11 wiześnia 2019 (Dł U. poz 2019 ze zm), zgodnie z art. 2 wst. 1 pkt- 1 ustctwy, ora7,

zgodnie z § 6 Regulułninw idzielaniu załnó,luień publicznych, któt1l stanowi ZałqcZnik nł 7
io IlchwaĘ nr 71/196/21 Zarzqilu Powiatu w Świńl,inie z dniu 14 słycznia 2021 roku.

I. Zamawiając3,
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia j est :

1. Bezpośrednia ochrona elektroniczna i ftzyczna obiektów Zespołu Szkół RolntczYch Centrum

Kształcinia Zawodowego rv świdwinie ul, Szc,zacihska 88, 78 - 300 Swidwin oraz usługa transPortu

wartości pienięznyclr w okresie od 01.02,2022r. do3I.01.7025 r. obejnrująca:

budynek szkolny,
internat,
warsźaty szkolne,
hala sportowa,
kompleks boisk sportoqrych,
hala edukac_vjno - warsńatowa

2. Czastrwania ochrony obiektow patrolowych:
w drri powszednie - w godz, 7 00 - 9.00 i 17.00 - 22.00,

w soboty - r,v godz. 14.00 - 21.00,

w niedziele - w godz, 14.00 - 2I.00.

3 Czastrwanra ochrony obiektow elęktronicznie
Siedem dni w Ęgodnlnprzęzż4 godziny

4. ochrona rnienia znajdującego się na terenie i w budynkach przed kradzieżą, zniszczenięn lub

przypadkami losowymi:

5, W zalężności od potrzeb dodatkolvych, ataz świadczenia usług w zakresię ochronY imPtez

okolicznościowych oiganizołvanl,ch na terenie Zespołu Szkół Rolniczych CKZ tm Stefarra

Zeromskiego w Srł idrł inie:

6. Zapobieganie oraz intęrwencja w przlpadkach powstania zaklocenia porządku na terenie

Zamawiającego,.

" iru" ieakcji zespołu interwencyjnego w dzień (w, gadz. 6.0a - 22.00} do 10 minut;

. czas reaĘi zespołu interwerrcyjnego w nocy (w godz.22.00 - 6.00) do 5 minut,

7. obserwacja terenu i chronionych obiektow w zakresie bezpieczeństwa przeciwPoŻarowego oraz

awarii infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej, ęnęr gętycznej itp )



ilI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udztał Wykonawcy,l<tórzy posiadają:
- aktualną koncesję w zakresie usług ochrony osob i mienia
- ubezpieczenie OC w zakresie usług ochrony osób i mienia o wartości 20 000,00 EL,R.
- grupę interweniują cą z możliwością dotarcia do obiektu zgodną z czasęm reakcii

1. oferent wraz z ofeńą przedłozy kopię poświadczoną za zgodność z oryginałęm posiadanej

koncesji w zakresie usług ochrony osob i mienia, zgodnie z ustawą z dnla 22 sierynia 1997 roku o

ochronie osob i mienia (Dz. lJ 1997 Nr II4 poz. 740 z pómiejszymi zmlanaml,), w zakresie

zamólvienia,

2. Ofererrt przedłoży dokument lbezpteczenia (rra dzień składania ofert) od odpowiedzialnoŚci

cywilnej w zakrósie prowaćlzonej działalności związanej z przedmiotem zamólvienia, lv rvysokoŚci co

najmniej 20 000,00 EUR

3. Oferent przedłoży akfualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS)

4, Wykonawcy wspólnie lbiegalący się o udzielenie zamorvienia (np. konsorcjum, spółka

cyłvilna), wskazane lvyzej w-arunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umow1' w

sprawie zamówięnia publicznego (do oferty nalezy załączyć oclporviednie pełnomocnictwo) ch.vba, że

w przypadku spółki cyrł,ilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentorvania (do stłvierdzenia

"rĆgo 
niezbędne będzie zalączenie do ofeĘ umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencla oraz

rorIiczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałyclr.

oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiąz,l,wała wszystkie podmioty

rłystępujące wspolnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamowienie ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.

IV. Termin realizacji zamówienia - do dnia 3L0I-żOż5r.

V. Termin oraz sposób złażenia oferty:

Oferty zgodne z Zńącznlklem nr 1 do ogłoszenia nalezy dostarczyć do siedziby zamawiającego lub

za pośrednictwem pocźJ, elektronicznej na adres e - mail: zsrcĘ@pocńa onet.Pl.

Termin składania ofert upĘwa dnia 08.12.2a2I r. o godz.10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.Iż.20żI r. o godz. 10:30 tv siedzibie Zamawiającego tj. Zespół
Szkoł Rolni czycltCentrum KształcęniaZawodoivego, im, Stefana Zerotnskiego w Swidwinie,
ll. Szczęcliska 88, 78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VI. Termin związania oferlą

30 dni od upł,r,rłu tęrminu składania ofert.

VII. Kryteria oceny ofert

Cena- I00Yo

Punkty liczone będą według wzoru:

Ar:

gdzie:

Cn

Co

A"- liczba punktor,v dla kr5,terium cena
Co- oferowana cęna brutto
C"- najniższa cena brutto za wykonante zadania

x 100



Jako najkorąlstnięjsza zostanię wltrana ofęrta zawierająca tajniższą cęnę z poŚród ofert nie

podlegających odrzuceni u.

VI[. Określenie warunków zmian zawartej umowy

Nie dopuszcza się zmian w zawartej umowie

Umowa stanowi załączniknr 2 do zapytania.

IX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ż rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 z dnia27

krvietnia 2016 r. w spraw-ie ochrony osób ftzycznych w zlvtązku zprzetwarzaniem danyclr osoborq,ch

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyyl 95l46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osoborvl,ch jest Zespół Szkół Rolnicz,ych Centrum

Ksźałcenia Zmuotlowego inu Stefuna Zeromskiegl w Świhuinie;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkoł Rolniczych Centrum Kształcenia

zaulodowego irn, ste.fana zerornskiego w swidwinie jest pan katarzyna sobieĄska z \łorą
no żna kontakolvać s i ę e -mai l owo : io dzsrckp @wp. pl.,

3) PanilPana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l llt. C RODO rł'celu
zlviązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednia ochrona

eleklronicma i flzyczna obiektów Zespofu Szkcł Rolniczych CKZ im. Stefana

Zeromskiego w Swidwinie, prowadzonym w trybie art. ,l ust 8 ustawy z clnła 29 stycznia

200,1 r. - Pzp;

4) odbiorcami panlpata danych osoboiłl,ch będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dolarmentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust, 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1843 z późn. zm.),

dalej ,,ustawaPzĘ",

5) PaniiPana dane osobowe będą przechor,vywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończęnia postępowania o udzielenie zamowienia, a jeżeli czas ttwania

umowJ przekacza 4|ata, okres przechowywatria obejmuje cały czas trwania umo\Ąr!r;

6) obowiązek podania przezPantąlPana danlah osoborvych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogięm ustawowym określol5l6 1o przepisach ustawy pzp, związal:łn z ldziaŁęm w

postępowaniu o udzielenie zamówienia prrblicznego; konsekwencje niepodania określonych

danych wynikaja z ustar,ly Pzp;

7) odniesieniu do Panr/Pana danych osobowych deqtzje nie będą podejmorvane rv sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada PańlPan.

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowT,ch PańlPana dotyczących

mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przlpadku gdy wykonanie

obowiązkow, o klorych mowa w art. 15 ust. I-3 rozporządzenta ż0161679, r,łymagałoby

niewspółmiernie dużego łłl,siłku, zamawiający moze żądaó od osoby. ktorej darre doĘczą,

rvskazania dodatkoiłych infomacji nrających na celu sprecyzorvanie żądania, w

szczególności podania nazwy lub daĘ postępowania o udzielęnie zamówierria

publicznego lub konktrrsu ofaz art. oraz art. 97 ust. Ia Pzp tj.: w przyPadku gdY



wykonanie obołviązkow, o ktorych mowa w

wymagaloby nierł,sp ółmiernie duze go wysiłku,

art. 15 ust. 1-3 rozporzalzenia 20161679,

zamavłiający moze żądać od osoby, której

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonęgo postępowania o udzielenie zamówienia;

2. na podstawi e art 16 RoDo prawo do sprostowańaPatilPana danych osobowych mając

jednocześnie na Względzie art.8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanię prZęZ osobę, któĘ dane

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowYch, o ktorYm

mowa w art. 16 rozporządzęńa ż0161679, nie możę skutkowaĆ Zmlaną r,łl'niku

postępowania o udzielenie zamówięnia publicznego lub konkursu ani zmtanąPostanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

3 na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetrvarzania

danych osobor,vych z zastrzężęniern przypadkółv, o których mowa w ar-t. 18 ust 2 RoDo
zgodnie z art. 8aust. 4 Pzp tj.: wysĘpienie z żądaniem, o którym mowa W art. 18 ust, 1

rozporządzenia 20161679, nie ograntcza przetl:larzania danych osobowYch do czasu

zakończęniapostępowania o udzielen tę zamówtęnia publlcznego lub konkursu,

4. prawo do wrriesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

pani/pan, że przetwarzarie danych osobowych PaniiPana dotyczących narusza PrZePlSY

RODO;

9) nie przysługuje PanilPanu:

1. w związku z art. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

ż. prawo do przenoszenia danych osoboqYch, o którym mowa w art. 20 RoDo;

3. na podstawie art.2I RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowYch,

gdyz podstawąpravrrrąprzetwarzaniaPańJPanadanych osobowych jest ań, 6 ust- 1 lit. c

RoDo

X. Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamlwień Publicznych (Kod CPV)_ nuzwy i kody grup, klas i

kategorii robót

V97 naa8-4 - Usługi cchroniarskie

Informtrjemy, że zaproponowane ceny będą porownane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, klory

przedstawi naj korzystniej szą ofertę zostanie podpi s ana umowa,

b wynikach iostęporrania Óferenci zostaną poiofo.-o*ani drogą rnailową lub telefonicznie (numer

tel. i adres email nalezy podać w załączniku rrr 1).

Załączmki,.
1. Formularz ofertowy
ż, Wzór umorł,r

ZATWIERDZIŁ
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