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Zam6wienie na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi
Warto66 zam6wienia
Rodzaj zam6wienia
Data umieszczenia ogloszenia
- na stronie

Miasta

Poni2ej 750 000 EURO

tl CEiod Jorclancwski

Usluga

02-606 Warszawa, ul. Cdydca fi
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Zamawiaj4cy
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Zamawiaj4cy

O9r6d Jordanowski
Odyfca 6, 02-606 Warszawa, woj. mazowieckie
(o-22)
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- adres internetowy
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kontakt6w
w sprawach
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Ogr6d Jordanowski, Odyrica 6, 02-606 Warszawa
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w sprawach

Ewa Boguta

merytorycznych
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Ogr6d Jordanowski, Odyrica 6, 02-606 Warszawa

lokal

- telefon

(0-22) 844-01-sB

- email

oZ@ edu.um-uarszaw_a= pf

Adres, pod kt6rym mo2na
uzyskae
specyfi kacjq istotnych

warunk6w zam6wienia
Adres, na kt6ry nale2y
przesylat wnioski
o dopuszczenie do udzialu w
nncfannl^r2nlt

p. osoba upowa2niona do kontakt6w

p. osoba upowazniona do kontakt6w

I

II
Nazwa zam6wienia

n-ivPt)

Ochrona mienia II Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie w lokalizacji ul. A.E. Odyrica 6
oraz ul. J. Bytnara,,Rudego" 15A w okresie 01.01.2020 r. - 3L.12.2O2O r.
Przedmiotem umowy jest usluga polegajqca na ochronie mienia II Ogrodu Jordanowskiego

z
---:.^,i^^i^
zotttuvvtEtilo

Miejsce wykonania rob6t

budowlanych,
uslug lub miejsce dostaw

siedzib4 w Warszawie (02-606), ul. Antoniego Edwarda Odyfca 6 prowadzqcego
dzialalno6i oswiatowo-wychowawczq i sportowo-rekreacyjn4 w dw6ch lokalizacjach ul.
Antoniego Edwarda Odynca 6 oraz ul. Jana Bytnara ,,Rudego" 15A w okresie od dnia
01.01.2020 r. do dnia 3LL2.2O2O r.
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Ogr6d Jordanowski, ul. A.E. Odyrica 6 i ul.

Gl6wny przedmiot (CPV)
79.7 L.O0.00-4
Czy dopuszcza siq zlo2enie Nie

oferty czq5ciowej

Czy dopuszcza siq zlo2enie

oferty wariantowej

| -A

Przedmiet zam6wienia

Nie

L

Bytnara "Rudego" 154 w Warszawie
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Czy Zamawiajecy zamierza

zawrzee
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l\le
^,,^

Czy Zamawiajqcy zamierza

zastosowa6 aukcjq

elektroniczna

Nie

do wyboru

najkorzystniejszej oferty
Czas trwania zam6wienia

lub termin

wykonania

XfE

Data rozpoczqcia: 2020-01-01, data zakoiczenia: 2o2o-I2-31

Informaeje o €harakterze p!'awnym, ekononricznym, finansowym, i teehnicznynr

Wymagane wadium

0,00 zl.
1. Czynno6ci zamawiajqcego dotyczqce badania ofert:
1.1. Zamawiajqcy najpierw dokona oceny ofert, a nastQpnie zbada, czy
Wykonawca, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
1.2. le2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, nie
wyka2e spelnienia warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Zamawiajqcy wezwie do zlozenia
dokument6w Wykonawcq , kt6ry zlo2yl ofertq najwy2ej ocenionq
spo6r6d pozostalych ofert.

2. O udzielenie

zam6wienia mogq ubiega6 siq Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki

udzialu w postQpowaniu.
UPRAWNIENIA:

Wymagane jest wykazanie, 2e Wykonawca posiada aktualnq koncesjq wydanq przez
MSWiA na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w zakresie ochrony osob
imienia w formie bezpo6redniej ochrony fizycznel stalej lub doraZnej oraz polegajqcej na
stalym dozorze syg nal6w p aesyla nych, g romadzonych
i przetwarzanych w elektronicznych urzqdzeniach i systemach alarmowych.

W przypadku podmiot6w wystqpujqcych wsp6lnie, spetnieniem warunk6w musi wykaza6
sig ka2dy z Wykonawcow.
DOSWIADCZENIE:

Informacje dotyczEce sytuacji Wymagane jest wykazanre wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat
wyKonawcy
przed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
oraz informacje i formalnosci krotszy w tym okresie, co najmniej dw6ch ustug ochrony mienia o warto6ci nie mniejszej
niazhadne
dn neanrr
ni2 50 000,00 zt brutto ka2da.
czy spelnia on minimalne

wymogl
ekonomiczne, finansowe
tech

n

iczne

W przypadku, gdy przedmiotem Zamowienia s4 6wiadczenia okresowe i ci4gle, dopuszcza
i

siQ wykazanie nie tylko zam6wieri wykonanych (zakoriczonych), ale

r6wnie2

wykonywanych. W takim przypadku czq56 uslugi ju2 faktycznie wykonana musi wypelnia6
wymogi okre6lone przez ZamawtaJAcego.

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq

o

udzielenie zamowienia w/w

warunek Wykonawcy mog4 spelniai lqcznie.

3. Wykaz

o6wiadczerl lub dokumentow, wymaganych
potwierdzenia spelniania wymagarl okre6lonych w OIWZ:

w

postepowaniu

w

celu

OFERTA (wz6r druku - Zal4cznik nr 1 do OIWZ) - wymagany oryginal
Wykonawca mo2e zlo2yc jednq ofertq. Ofertq stanowi wypelniony druk ,,OFERTA"
sporzqdzony w jqzyku polskim z zalqczonymi wymaganymi dokumentami o6wiadczeniami.
Wykonawca mo2e zlo2y(. ofertQ na wlasnych formularzach, kt6rych tre56 musi odpowiadai

wymaganiom Zamawiajqcego okre5lonymi w tre6ci OIWZ.
Ofertq nale2y sporzqdzic w formie pisemnej, tre6i oferty musi odpowiada6 tre6ci OIWZ,
oferta wraz zatqcznikami musi byi podpisana przez Wykonawcq lub Pelnomocnika, o ile
zostal ustanowiony.
Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie zmian do oferty lub jej wycofanie przed terminem
sktadania ofert. Oferta wycofana zostanie zwrocona Wykonawcy,
3.1. DOKUMENry SKLADANE WRAZ Z OFERT{:
- O6wiadczenie Wykonawcy potwierdzajEce brak podstaw do wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy (wzor druku - Talqcznik nr 6 do OIWZ),
- OSwiadczen ia Wykonawcy potwierdzajqce spelnien ie waru n kow udzialu
w postQpowaniu (wzor druku - Zal4cznik nr 7 do OIWZ),
- Wykaz wykonanych, a w przypadku 6wiadczeri okresowych lub ciqg.lych
rowniez wykonywanych uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
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a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy
w tym okresie wraz z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i

terminu skladania ofert,

podmiot6w na rzecz, kt6rych uslugi zostaly wykonane (wz6r druku

-

zal4cznik nr 2 do

OIWZ) - wymagany oryginal.
Do wykazu nale2y zalqczy6 dowody (referencje) wystawione przez podmiot
na rzecz, kt6rego Swiadczona byla/jest usluga potwierdzajqce, 2e wykazane
ustugi zostaly wykonane nale2ycie - wymagany oryginal,
- Wykaz uslug do oceny kryterium ,,DoSwiadczenie Wykonawcy" (wz6r druku Zalqcznik nr
4 do OIWZ) - wymagany oryginal.
Do wykazu nale2y zalqczy6 dowody (referencje) wystawione przez podmioty
na rzecz, kt6rych 6wiadczona jest usluga ochrony potwierdzajqca, 2e wykazana usluga
zostala wykonana nale2ycie - wymagany oryginat.

-

FORMULARZ CENOWY OFERTOWY (wz6r

- wymagany oryginat.

druku - Zalqcznik nr 5 do OIWZ)

-

PELNOMOCNICTWO do reprezentowania w postqpowaniu w przypadku, gdy
Wykonawcy wsp6lnie ubiegajq sig o udzielenie zam6wienia lub gdy
Wykonawca ustanowil pelnomocnika do reprezentowania w postqpowaniu.
DOKU

M

ENTY SKI-ADAN E NA WEZWAN IE ZAMAWIA]{CEGO

:

- AKTUALNA KONCESJA WYDANA PRZEZ MSW|A na oTowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej w zakresie ochrony os6b i mienia w formie
bezpo6redniej ochrony fizycznej stalej lub dora2nej oraz polegajqcej na starym
dozorze sygnal6w przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urz4dzeniach i systemach alarmowych - oryginal lub
notarialnie potwierdzona kopia lub kopia potwierdzona za zgodno6d
z oryginalem przez Wykonawcq.

- INFORMACJE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO w zakresie okre6lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 74 i 21 Ustawy, wystawionq nie wcze6niej ni2
6 miesiqcy pfzed uplywem terminu skladania oferty (oryginal lub kopia
potwierdzona za zgodnoS6 z oryginalem przez Wykonawcq).

3.2. DOKUMENTY SKLADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO W TERMINIE 3 DNI

OD

DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIA]ACEGO INFORMACJI
OTWARCIA OFERT:

- OSWIADCZENIE WYKONAWCY o przynaleznoSci lub braku przynalezno5ci do
tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. 22019 r., poz.369 zezm.)
(wz6r druku - Zalqcznik nr 3 do OIWZ) - wymagany oryginal.

W przypadku podmiot6w wystqpujqcych wsp6lnie o6wiadczenie sklada kazdy Wykonawca.

IV Krytenia oceny ofeft i inforn'lacje administracyjne
Przewidywana liczba
wykonawc6w,
kt6rzy zostanE zaproszeni do
udzialu w postepowaniu

Kryteria oceny ofert
Warunki uzyskania
dokumentacji
postepowania
Termin i miejsce skladania
ofert lub wniosk6w
o dopuszczenie do udzialu w
n^cian^r^rtnil

Cena

B0%

DoSwiadczenie wykonawcy 20

o/o

Formularz mo2na odebrai do dnia 2019-17-27
Cena: 0,00 zt.
Adres internetowy, pod kt6rym mozna pobrai siwz:

y!,14A

/.oqrodjordanowski.p_l

Oferty/wnioski nale2y skladai do dnia 2OI9-IL-27 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyzej (adres, na kt6ry nalezy przesylad wnioski)

|
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Data, godzina i miejsce
otwarcia ofert (jesli dotyczy)

2019-LI-27, 12:30, II Ogrod Jordanowski, ul. A.E. Odyrica 6, 02-606 Warszawa,
zajqc "Plastyka"

V Inne informacje
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Czy zam6wienie dotyczy

projektu/programu

finansowanego ze
Srodk6w UE?
Zam6wienie zapisane (bqdzie widoczne na stronie Miasta po jego zatwierdzeniu) Lista zam6wieri - Nowe zam6wienie -
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