Częstochowa, dn. 14.12.2018 r.
Nr sprawy: SO.261.2.57.2018.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
„Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych
wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej”
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj.
śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego
monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące lokalizacje:
1) ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) ul. Jasnogórska 34;
3) ul. Jasnogórska 36;
4) ul. Nowowiejskiego 26 (w części zajmowanej przez MOPS w Częstochowie);
5) ul. Krakowska 34;
6) ul. Staszica 10;
7) ul. Kilińskiego 13;
8) al. Niepodległości 20/22 (parter, w części zajmowanej przez MOPS w Częstochowie);
9) al. Niepodległości 20/22 (III i IV piętro, w części zajmowanej przez MOPS
w Częstochowie).
3. Każda lokalizacja posiada zainstalowany sprawny system monitorowania oraz piloty
napadowe służące do uruchomienia alarmu. Działanie każdego pilota zostało
zsynchronizowane z odbiornikami sygnału, umieszczonymi na poszczególnych piętrach
(sektorach) budynków. W skład systemu monitorowania wchodzą: czujniki, stosowne
okablowanie, sygnalizatory, radiolinie, centrale oraz stanowiska do dokonywania
rozkodowania i kodowania obiektu.
Przed ostatecznym ustaleniem ceny Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji
lokalnej w celu dokładnego sprawdzenia zakresu wykonywanej usługi. Termin
oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr tel. 797 327 395.
4. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Wykonawca zapewnia:
1) podłączenie na własny koszt lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych
w obiektach Zamawiającego oraz posiadanych pilotów napadowych do centrali
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5.
6.

7.
8.

9.

monitorowania i utrzymanie ich w stałej łączności oraz gotowości do odbioru
informacji/sygnałów;
2) zainstalowanie własnej anteny nadawczej i ewentualnego urządzenia pomocniczego,
a jeśli zaistnieje taka potrzeba – dostosowanie na własny koszt systemu alarmowego
Zamawiającego do własnego systemu monitoringu;
3) nieograniczoną liczbę nieodpłatnych interwencji uzasadnionych;
4) trzy bezpłatne, nieuzasadnione (fałszywe) i nie odwołane telefonicznie alarmy
w miesiącu (alarm nie zostanie uznany za fałszywy jeśli w czasie 3 minut od jego
powstania nastąpi prawidłowe odwołanie interwencji przez podanie indywidualnego
kodu identyfikacyjnego);
5) całodobowy monitoring oraz interwencje grup ochrony na sygnały z systemu
alarmowego Zamawiającego, tj. sygnał: napad, włamanie, usterka systemu, sabotaż
systemu, sabotaż nadajnika, załączanie i wyłączanie systemu alarmowego;
6) czas dojazdu grupy interwencyjnej w godz. 22:00-6:00 do 5 minut od otrzymania
sygnału alarmowego;
7) czas dojazdu grupy interwencyjnej w godz. 6:00-22:00 do 15 minut od otrzymania
systemu alarmowego;
8) udostępnianie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów sporządzonych
w związku z rejestrowaniem sygnałów pochodzących z sytemu alarmowego oraz
informacji przekazywanych Zamawiającemu;
9) powiadomienie osób upoważnionych w przypadku włamania lub napadu, a także
o każdym fałszywym oraz nieodwołanym alarmie;
10) monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych drogą radiową lub GSM;
11) zaplecze techniczne pozwalające na serwisowanie systemu alarmowego
Zamawiającego;
12) pięć bezpłatnych usług serwisowych łącznie dla wszystkich obiektów Zamawiającego
w okresie obowiązywania umowy, w ramach których Wykonawca będzie
zobowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego awarii i problemów
technicznych. Ceny użytych do naprawy części będą wynikać z oferty Wykonawcy,
natomiast w przypadku części nieuwzględnionych w ofercie – Zamawiający dokona
ich zakupu w oparciu o cennik Wykonawcy obowiązujący w dniu sprzedaży.
Po przybyciu do monitorowanego obiektu załoga interwencyjna podejmuje działania
zmierzające do zapobiegania powstaniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów.
Wykonawca po podjęciu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia włamania,
napadu lub uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego, zobowiązuje się do
bezpłatnego nadzorowania monitorowanego obiektu do czasu przybycia upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o zakłóceniu funkcjonowania
lokalnego systemu alarmowego w szczególności, gdy zakłócenie uniemożliwia
prawidłowy odbiór sygnałów z monitorowanego obiektu.
W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia lokalnego systemu alarmowego z winy
Zamawiającego, bądź na skutek błędu, którego wynikiem jest powstanie sygnału
alarmowego, powodującego przyjazd załogi interwencyjnej, Zamawiający zobowiązany
jest w czasie 3 (trzech) minut skontaktować się ze Stacja Monitorowania Alarmów (SMA)
Wykonawcy i podać umówione hasło w celu odwołania alarmu. W przypadku braku
odwołania, alarm zostaje uznany za nieuzasadniony, a Zamawiający zobowiązany będzie
do zapłaty opłaty umownej za każdy wywołany w ten sposób alarm, za wyjątkiem sytuacji
opisanej w ust. 4 pkt 4 niniejszego rozdziału.
Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do realizacji przedmiotu zamówienia
pracowników ochrony posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe, potwierdzone
stosownymi dokumentami zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie
osób i mienia, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz posiadających
niezależną łączność, umożliwiającą bezpośredni kontakt z centrum monitorowania.
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III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.,
przy czym umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż w dniu 02.01.2019 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy posiadają aktualną koncesję
na prowadzenie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
OFERTY:
Lp.

Wymagany dokument

1

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)*

2

Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (załącznik nr 2)

3
4

Aktualna koncesja na prowadzenie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie
przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego ogólnodostępnej
bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może pobrać

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. nr 2 i 4 – składa każdy z nich.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Ceny podane w ofercie nie mogą ulec zmianie przez cały okres jej obowiązywania.
2. Zaoferowana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
szczegółowymi nadając im znaczenie, jak niżej:
1) wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej – 70 %;
2) oferowana cena jednostkowa za cyfrową czujkę ruchu – 5 %;
3) oferowana cena jednostkowa za akumulator do centrali alarmowej – 5 %;
4) koszt podjazdu grupy interwencyjnej po wyczerpaniu podjazdów bezpłatnych – 10 %;
5) koszt pojedynczej usługi serwisowej po wyczerpaniu limitu bezpłatnych usług
w ramach abonamentu – 10 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów ze
wszystkich kryteriów.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą, najwyższą sumę punktów,
za najkorzystniejszą z nich zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Jeżeli pomimo tego
nadal będzie więcej niż 1 oferta, która ma taką samą liczbę punktów, do Wykonawców
tych zostanie przesłane dodatkowe zapytanie ofertowe w celu rozstrzygnięcia
postępowania. Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców nie może być
wyższa niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.

* Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy,
to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
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1) Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej:
C1 =

Cn
Cb

x 70

gdzie:
C1 – liczba punktów, Cn – cena najtańszej oferty, Cb – cena badanej oferty
2) Oferowana cena jednostkowa za cyfrową czujkę ruchu:
C2 =

Cn
Cb

x5

gdzie:
C2 – liczba punktów, Cn – cena najtańszej oferty, Cb – cena badanej oferty
3) Oferowana cena jednostkowa za akumulator do centrali alarmowej:
C3 =

Cn
Cb

x5

gdzie:
C3 – liczba punktów, Cn – cena najtańszej oferty, Cb – cena badanej oferty
4) Koszt przyjazdu grupy interwencyjnej po wyczerpaniu przyjazdów bezpłatnych:
C4 =

Cn
Cb

x 10

gdzie:
C4 – liczba punktów, Cn – cena najtańszej oferty, Cb – cena badanej oferty
5) Koszt pojedynczej usługi serwisowej po wyczerpaniu limitu bezpłatnych usług w ramach
abonamentu:
C5 =

Cn
Cb

x 10

gdzie:
C5 – liczba punktów, Cn – cena najtańszej oferty, Cb – cena badanej oferty
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w formie skanu
z widocznym podpisem (format JPG, PDF) na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2018 r. o godz. 13:00.
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W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 36 83 275. Osobą upoważnioną
do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Pan Michał Zieliński – e-mail:
mzielinski@mops.czestochowa.pl
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
do treści oferty;
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie;
3) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 2;
• Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3.

Małgorzata Mruszczyk
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
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