
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.  
„Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach SOSW Rydzyna”  

        

I. ZAMAWIAJĄCY  

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rydzynie  
Plac Zamkowy 2, 
64-130 Rydzyna ,  
tel. (65) 538 84 89,  
e-mail:  s.marcinek@soswrydzyna.edu.pl 
strona internetowa: www.soswrydzyna.com 
Regon: 000230214 

Znak postępowania: SOSW-271-9/10/2020 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 EUR (netto), wyłączone 
ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 
1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8, prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (w tym 

specyfikacji wykonania i odbioru robót) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia  

na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 

realizację robót budowlanych, usług i dostaw dla użytkownika systemu monitoringu wizyjnego, w 

tym jego konfigurację, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w oparciu  

o warunki określone w programie funkcjonalno-użytkowym zawierającym szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie pierwszego przeglądu i serwisu po poł roku 
od daty protokolarnego przekazania systemu, a kolejnych co 2 lata. W sytuacji kiedy producent 
będzie wymagał wykonania konserwacji częściej niż co 2 lata, konserwacja powinna być 
dokonywania częściej – zgodnie z wymaganiami producenta. W przypadku wystąpienia awarii 
dokonania naprawy  w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.  

3. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 
32421000-0 – Okablowanie sieciowe; 
35121700-5 – Systemy alarmowe; 
72710000-0 – Usługi w zakresie lokalnej siei komputerowej; 
32231000-1 –  Aparatura telewizyjna w obwodzie zamkniętym; 
35125300-2 –  Kamery bezpieczeństwa; 
48821000-9 – Serwery sieciowe; 
45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych; 
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania; 
45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego; 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

4. Teren objęty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytków decyzją Wielkopolskiego 
 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06 lutego 1965r. pod nr 65/A. 



Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynków SOSW objętych zamówieniem oraz 
zdobycie wszystkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizji lokalnej 
można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

  do dnia 29 grudnia 2020r.  
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy PZP: 

1)  nie podlegają wykluczeniu:  na podstawie art. 24 ustawy PZP (ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1); 

   W celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 
      do zapytania ofertowego. 

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile przepisy    
      prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Na potwierdzenie odpowiednich uprawnień, Wykonawca przedłoży kserokopie koncesji MSWiA 
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.  

 b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

  W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać: 

   -  środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 120.000,00 zł;  

   -  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności     
      gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą  
  niż 500.000,00 zł.   

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku, będzie oświadczenie Wykonawcy w załączniku nr 4 
o dysponowaniu następującymi osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami 
instalacyjnymi: 

-  min. 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia  
    funkcji Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń     
   elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;  

- min. 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do    
    projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń     
   elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

Osoba wyznaczona na Kierownika Robót i projektanta musi posiadać aktualne zaświadczenie  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz odpowiednie uprawnienia 
wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub równoważne 
uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przy czym dopuszcza 
się aby jedna osoba spełniała funkcję Kierownika Robót i projektanta. 

- min. 1 osobą z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na    
  stanowisku eksploatacji i dozoru; 



- min. 1 osobą która została wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia    
  technicznego. 

 d) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia: 

Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże zgodnie ze wzorem załącznika nr 5,  
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał w obiektach zabytkowych  
co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na: 

- budowie lub montażu instalacji monitoringu o wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto   
       łącznie; 

- wykonaniu instalacji teletechnicznej; 

- realizowaniu usługi konserwacyjnej instalacji teletechnicznych.  

 Wykonane roboty muszą być potwierdzone dokumentem, że roboty te zostały zrealizowane 
 w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończone. Na dowód ich   
realizacji należy przedłożyć wymagane referencje. 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2, wraz z załączonymi 
 dokumentami, o których mowa w rozdziale V. 

2.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.  Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, 
 w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

4. Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
 Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, 
 zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, 
 właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela   
      Wykonawcy. 

5.  Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale  lub kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej  
lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego 
potwierdzenia. 

6.   Zaleca się, aby wszelkie poprawki były czytelne i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobą 
  połączone, wraz z załącznikami. 

8.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 
  nienaruszalności i poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.   

9. Opakowanie powinno być zaadresowane na: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,  
Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, z dopiskiem „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach 
SOSW Rydzyna” nie otwierać do dnia 06.11.2020r. do godz. 10:15", a także opatrzone nazwą  
i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera, bądź dostarczona osobiście  
 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, pokój nr 1 
 (Sekretariat). 



2. Termin składania ofert: do 06.11.2020r. do godziny 10:00. 

3. Wykonawcy, których oferty zostaną złożone po terminie, nie wezmą udziału w postępowaniu. 
 Oferty takie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 
 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego                           
tj.  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, Pl. Zamkowy 2, pokój nr 2                    
(Gabinet Dyrektora). 

2. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć Wykonawcy.  

3.  Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 
 ofert. 
 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o następujące kryteria:  
 
 1) Cena – 90% ,obliczona według poniższego wzoru: 

 
          cena brutto najniższa oferty 
        C  =   --------------------------------------  x  90 pkt.  
          cena brutto badanej oferty 

 2) Okres gwarancji - 10% 

 
        gwarancja oferty ocenianej – gwarancja minimalna 
      G  =   --------------------------------------  ----------------------------- x  10 pkt.  
         gwarancja maksymalna – gwarancja minimalna 

 UWAGA ! 

 -  okres gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1,  

-  jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie  
 z zasadą  1 rok = 12 miesięcy, 

- minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, 

-  łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, 
 zgodnie z poniższym wzorem:  

 P = C + G gdzie:  

 P - łączna liczba punktów przyznana w kryteriach,  

 C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,  

 G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja.  

Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy  
od daty dokonania ostatecznego odbioru robót. Skrócenie minimalnego okresu wymaganej gwarancji 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 



Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku. 

Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, 
ze względu na równą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, do złożenia w określonym terminie 
oferty dodatkowej. Oferta ta nie może jednak zawierać ceny wyższej od tej zaoferowanej  
w pierwotnie złożonej ofercie.   
 

X.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie 
 wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również wywieszona  
 na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na Jego stronie internetowej. 

 2.  Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa, której projekt 
 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. O terminie i miejscu podpisania 
 umowy Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.  
 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 

1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem 
 terminu składania ofert. 

2. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia oferty zgodnie z treścią specyfikacji zamówienia  
 i  ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.  

4.  Pozostałe kwestie związane z realizacja zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno-
użytkowym (Załącznik nr 1) oraz projekcie umowy (Załącznik nr 6). 

5.  Oferty nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone z postępowania. 

6.  Dokumenty przedłożone w niniejszym postępowaniu, nie będą zwracane Wykonawcom.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku  
gdy oferowana cena okaże się wyższa od środków jakie Zamawiający może przeznaczyć  
na  sfinansowanie danego zamówienia.  

 

XII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1.  w kwestiach formalnych i merytorycznych – Sylwia Marcinek - tel. (65) 538 84 89, 
 email: s.marcinek@soswrydzyna.edu.pl 

 

Godziny pracy w/w osoby: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. 
 

XIII. ZAŁĄCZNIKI: 

 - Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy (Opis przedmiotu zamówienia) 
 - Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, 
 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków z art. 22 
        ust. 1 PZP, 
 - Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, 
 - Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót, 
 - Załącznik nr 6 - Projekt umowy.  

 Rydzyna, 30 październik 2020r. 
                        Zatwierdził:  


