
1 

 

 
Szczecin, 12  grudnia 2016 r. 

 

Numer sprawy:      ZCDN/ZP/2110/17/2016 

 
ZAMAWIAJĄCY: Województwo Zachodniopomorskie,  

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
 70-236  Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 
Tel. 91 43 50 622, fax 91 422 52 24,  
sekretariat@zcdn.edu.pl 

 
Zapytanie ofertowe  

na: „Usługę ochrony osób i mienia, konserwacji systemów sygnalizacji 

włamania, sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, telewizji 

dozorowej oraz urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach 

ZCDN-u w 2017 roku” 

 
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym z zachowaniem zasady uczciwej 

konkurencji. 

2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu 

zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Udostępnienie Zapytania Ofertowego w formie elektronicznej: http://bip.zcdn.edu.pl 

 

 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, monitoringu 
antywłamaniowego i przeciwpożarowego, konserwacji systemu sygnalizacji włamania, systemu 
sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego w 
czterech obiektach Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 

Wymagania ogólne: 
1) Wykonawca we własnym zakresie sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym plan 

zabezpieczenia i ochrony obiektów oraz opis sposobu prowadzenia procedur; 
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2) Wykonawca prowadził będzie dokumentację w zakresie monitoringu antywłamaniowego  
i przeciwpożarowego oraz konserwacji urządzeń i instalacji systemów sygnalizacji pożaru, 
włamania i  oświetlenia ewakuacyjnego; 

3) maksymalny czas dotarcia patrolu do chronionego obiektu w Szczecinie, od momentu 
otrzymania sygnały z systemy sygnalizacji włamania lub zaistnienia zdarzenia będącego w 
zasięgu systemu CCTV:    
- 15 minut w godz. 6.00 do 20.00 
- 5 minut w godz.20.00 do 6.00 
- maksymalny czas dotarcia patrolu do chronionych Obiektów nr 2, 3 i 4, tj. w Myśliborzu, 
Gryficach i Świnoujściu, od momentu otrzymania sygnału z systemu sygnalizacji włamania - 15 
minut; 

4) Wykonawca na własny koszt zawiadamia w razie konieczności Policję, Straż Pożarną lub 
Pogotowie Ratunkowe w celu podjęcia stosownych działań. 

5) W ramach miesięcznego abonamentu Wykonawca jest zobowiązany do: 
- pokrycia kosztów 2 nieuzasadnionych interwencji patrolu związanych z monitoringiem 
systemu sygnalizacji włamania i 2 związanych z monitoringiem systemu sygnalizacji pożaru (dla 
każdego z obiektów). Za alarmy nieuzasadnione uznaje się sygnały alarmowe z danego obiektu 
spowodowane przez użytkownika bez uzasadnionej przyczyny; 
- minimum dwóch objazdów prewencyjnych (dla każdego z obiektów) w godzinach 19.00 -7.00  
z możliwością weryfikacji przez Zamawiającego;  
- zapewnienia do 2 godzin dozoru fizycznego obiektu w przypadku awarii systemu sygnalizacji 
włamania; 
- zapewnienia nieodpłatnie pogotowia elektrycznego działającego 24 godziny na dobę 7 dni  
w tygodniu, które dokona usunięcia podstawowych awarii układów zasilania nadzorowanych 
przez Wykonawcę systemów; 
- niezwłocznego powiadamiania osób upoważnionych przez Zamawiającego o zaistniałych 
sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego obiektu. 
 

Wymagania szczegółowe: 

Zamówienie obejmuje: 

1. Posesję w Szczecinie przy ul. Gen. J Sowińskiego 68 wraz z zlokalizowanym na niej budynkiem 
- Obiekt nr 1 
 
Zakres usługi: 
1) Monitoring wizyjny realizowany w oparciu o istniejące urządzenia techniczne obejmujący:  
- monitoring wizyjny całodobowy,  
- zdalną obserwację obrazów w siedzibie Wykonawcy z kamer systemu telewizji dozorowej 
(CCTV)  zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu (urządzenia istniejące 
w obiekcie) 
 - przyjazd patrolu interwencyjnego w przypadku zagrożenia mienia i osób znajdujących się w 
zasięgu działania systemu, 

  
Uwagi: W zainstalowanym systemie telewizji dozorowej wykorzystywany jest rejestrator 4NSYS 
FDS-1610G. Zamawiający posiada łącze internetowe o średniej prędkości 25 Mbps po stronie 
nadawczej. 

 
2) Monitoring systemu sygnalizacji włamania obejmujący:  
 - monitoring systemu sygnalizacji włamania w godz. 16.00 -7.30 dnia następnego oraz 
monitoring systemu sygnalizacji włamania całodobowo w dni wolne od pracy i w święta; 
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 - nieodpłatne użyczenie i zainstalowanie oraz zdemontowanie przez Wykonawcę po 
zakończeniu umowy (zespoły nadawcze) nadajników służących do przekazywania sygnałów z 
systemu do stacji monitorowania; 
- zainstalowanie 2 pilotów antynapadowych w pomieszczeniach wskazanych przez 
Zamawiającego; 
 - stałe monitorowanie sygnałów z systemu sygnalizacji napadowej – w oparciu o urządzenia 
istniejące. (Uwagi: Poprzez powyższy zapis Zamawiający rozumie całodobowe monitorowanie 
sygnałów z pilotów antynapadowych dostarczonych przez Wykonawcę i podłączonych do 
istniejącego już w obiekcie systemu sygnalizacji włamania); 
- przyjazd patrolu interwencyjnego w przypadku odebrania sygnału z systemu sygnalizacji 
włamania w okresie jego zazbrojenia lub pilotów antynapadowych w celu przerwania 
przestępczej działalności sprawcy, jego ujęcia i oddania w ręce Policji. 

 
Uwagi: Zainstalowane w siedzibie Zamawiającego systemy telewizji dozorowej i wewnętrzny 
system sygnalizacji włamania są systemami niezależnymi i niewspółpracującymi ze sobą. 
Zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami, Centrum Monitorowania powinno być 
zlokalizowane u Wykonawcy i dlatego też monitoring wizyjny całodobowy Wykonawca winien 
uwzględnić w oferowanej cenie. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę z 
wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni o dodatkowych dniach wolnych od pracy w Obiekcie nr 
1 oraz o wszelkich zmianach dotyczących godzin funkcjonowania obiektu. 
 
3) Monitoring systemu sygnalizacji pożaru realizowany w oparciu o istniejące urządzenia 

obejmujący: 
 - monitoring systemu sygnalizacji pożaru w godz. 16.00 -7.30 dnia następnego i całodobowo 
w dni wolne od pracy i w święta, 
 - w przypadku wygenerowania sygnału przez system, przyjazd patrolu interwencyjnego w celu 
weryfikacji zagrożenia i podjęcia stosownych działań.  
 
4) Przeglądy i konserwację systemu sygnalizacji włamania, oświetlenia ewakuacyjnego,  

systemu sygnalizacji pożaru i systemu CCTV, w tym konserwacja i utrzymywanie w pełnej 
sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń i instalacji systemu sygnalizacji włamania, 
oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej (czujki optyczno-
termiczne) poprzez: 

- sprawdzenie minimum raz w miesiącu prawidłowości działania centrali sygnalizacji pożaru,  
i jej awaryjnego źródła zasilania,  
- dokonywanie minimum raz na kwartał przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru, 
- dokonywanie minimum raz na kwartał przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji włamania 
poprzez inicjowanie ruchu, 
- przegląd i konserwację kurtyny dymnej i klap dymowych raz na 6 miesięcy, 
- roczną konserwację i sprawdzenie czujek przeciwpożarowych poprzez zadymianie, 
- dokonywanie przeglądów i konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego z częstotliwością i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  
- przegląd i konserwacja (w tym czyszczenie zewnętrznych elementów układów optycznych 
kamer) systemu CCTV raz na 6 miesięcy, 
- dokonywanie drobnych zmian w ustawieniach systemów związanych z potrzebami 
Zamawiającego, 
- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich uszkodzeniach i usterkach systemów 
i współpraca z Zamawiającym przy ich usuwaniu, 
- prowadzenie dokumentacji związanej z przeglądami systemów i pilnowanie terminów tych 
przeglądów, 
- wykonywanie i udostępnianie, na życzenie Zamawiającego, raportów i wydruków z systemów 
wykonanych na nośnikach magnetycznych, 
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- wykonanie w ramach podpisanej umowy przeglądu zerowego systemów. 
 

2. Budynki: w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 15– Obiekt nr 2, w Gryficach przy ul. Koszarowej 
12– Obiekt nr 3, w Świnoujściu przy ul. Józefa Piłsudskiego 22– Obiekt nr 4 
 
Zakres usługi: 

1) Monitoring systemu sygnalizacji włamania obejmujący: 
- monitorowanie systemu poza godzinami funkcjonowania danego oddziału zamiejscowego 
(Obiektów  nr 2, 3 i 4) i monitoring systemu sygnalizacji włamania całodobowo w dni wolne od 
pracy i w święta. 
Uwagi:  
Godziny pracy Oddziałów Zamiejscowych (funkcjonowania Obiektów  nr 2, 3 i 4): 
poniedziałek        10.00 – 17.00 
wtorek                   8.00 – 15.00 
środa                      8.00 – 15.00 
czwartek    8.00 – 15.00 
piątek                  10.00 – 17.00 
Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni o 
dodatkowych dniach wolnych od pracy w poszczególnych obiektach ZCDN-u oraz o wszelkich 
zmianach dotyczących godzin  funkcjonowania danego oddziału zamiejscowego; 
- nieodpłatnie użyczenie i zainstalowanie oraz zdemontowanie po zakończeniu umowy 
nadajnika służącego do przekazywania sygnałów z systemu do stacji monitorowania, 
działającego na łączach GPRS i GSM (w każdym obiekcie); 
- zainstalowanie 1 pilota antynapadowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w 
każdym obiekcie); 
- stałe monitorowanie sygnałów z systemu sygnalizacji napadowej; 
- przyjazd patrolu interwencyjnego w przypadku odebrania sygnału z systemu sygnalizacji 
włamania w okresie jego zazbrojenia lub pilota antynapadowego w celu przerwania 
przestępczej działalności sprawcy, jego ujęcia i oddania w ręce Policji. 

2) Przeglądy i konserwacje systemu sygnalizacji włamania i oświetlenia ewakuacyjnego, w 
tym konserwacja i utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej 
urządzeń i instalacji systemu sygnalizacji włamania oświetlenia ewakuacyjnego w 
Obiektach nr 2, 3 i 4 poprzez: 

- wykonanie, w ramach podpisanej umowy, przeglądu zerowego systemów istniejących, 
- dokonywanie minimum raz na kwartał przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji 
włamania poprzez inicjowanie ruchu, 
- roczna konserwacja i sprawdzenie czujek przeciwpożarowych poprzez zadymianie, 
- dokonywanie przeglądów i konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (dotyczy obiektu w Myśliborzu i Gryficach),  
- dokonywanie drobnych zmian w ustawieniach systemów związanych z potrzebami 
Zamawiającego, 
- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich uszkodzeniach i usterkach 
systemów i współpraca z Zamawiającym przy ich usuwaniu, 
- prowadzenie dokumentacji związanej z przeglądami systemów i pilnowanie terminów tych 
przeglądów, 
- wykonywanie i udostępnianie, na życzenie Zamawiającego, raportów i wydruków z 
systemów wykonanych na nośnikach magnetycznych. 
 

III. REALIZACJA UMOWY 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie realizacji przedmiotu zamówienia opłaconą 
polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Zamawiający może żądać 
okazania dokumentu polisy, o której mowa powyżej przy podpisywaniu Umowy, jak też w każdym 
czasie w okresie jej realizacji.  

 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
   
797100 00- 4 – usługi ochroniarskie 
507110 00 – 2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych 
 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 
Obiekt nr 1 – ZCDN Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 
Obiekt nr 2  - ZCDN Oddział Zamiejscowy w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 15, 
Obiekt  nr 3  - ZCDN Oddział Zamiejscowy w Gryficach przy ul. Koszarowej 12, 
Obiekt nr 4  - ZCDN Oddział Zamiejscowy  w Świnoujściu przy ul. Józefa Piłsudskiego 22 

 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

    
od 1 stycznia 2017  do  31 grudnia 2017 r. 

 

VIII. KONTAKT 
 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest  
- Liliana Kruszczeńska, e-mail: lkruszczenska@zcdn.edu.pl  tel. 91 43-50-627  
w dni robocze w godzinach 8.00-15.00. 
   

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O 

ZAMÓWIENIE / INFORMACJE OGÓLNE W TYM ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę 

składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego Zapytania 

Ofertowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

3. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 

pismem odręcznym.  

4. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki  

i oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszego Zapytania Ofertowego.  

5. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

6. Ofertę złożoną w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zaleca się 

zamieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opisanej jak poniżej: 

 

mailto:lkruszczenska@zcdn.edu.pl
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nazwa (firma) 

adres wykonawcy 

 

                                                         Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

    w Szczecinie 

    ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin 

 

 

„Oferta na Usługę ochrony osób i mienia, konserwacji systemów sygnalizacji włamania, sygnalizacji 

pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, telewizji dozorowej oraz urządzeń zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w obiektach ZCDN-u w 2017 roku” 

 

 

7. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego. 

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

9. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w 

odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji 

dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia. 

11. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie warunki i 

wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia.  

13. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 

12.  

14. W przypadku złożenia oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

(stosowne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty). 

15. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnych, 

wykonawcy  (tj. konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani będą, najpóźniej przed 

podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców. 

16. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa zawarta przez Konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z 

członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 

związanych z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 

zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji jakości, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, 
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6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie 

realizacji zamówienia, 

7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

17. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. 

18. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

19. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego dokumentów i 

oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uwaga: Zamawiający może odstąpić od 

wezwania wykonawcy do uzupełniania dokumentu - aktualnego odpisu  

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

w przypadku dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej w internetowych 

ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający w takiej sytuacji może pobierać ww. 

dokumenty samodzielnie.  

20. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

21. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym. 

22. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

23. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 

2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zamawiającego. 

24. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

25. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,  

2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w punkcie XIII.5.3. Zapytania Ofertowego, 

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

4) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę 

nieupoważnioną. 

26. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały 

złożone z taką samą ceną, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty 

dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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27. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 

przed terminem składania ofert. 

 
X. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 23 grudnia 2016 r. do godziny 15.30 osobiście lub pocztą na adres: 

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 
Szczecin, sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: 
sekretariat@zcdn.edu.pl 

2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby ZCDN-u, a ofert 
składanych elektronicznie data i godzina dostarczenia na adres e-mailowy ZCDN. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 

XI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą.  
 
XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 
 
1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo (liczbą)  

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem stawki VAT. 
2. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na 

sfinansowanie zamówienia. 
3. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z 

realizacją zamówienia.  
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.  

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) Oczywiste omyłki pisarskie; 
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, 
- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Cena oferty nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 
 
XIV. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert. 
 

mailto:sekretariat@zcdn.edu.pl
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Kryterium 
Waga 
kryterium  

Liczba 
punktów  

Cena 100 % 100 

  
Zasady oceny kryterium „Cena ”  
 
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 
 
                                   oferowana najniższa cena brutto  

 cena  =  ---------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 
                                          cena brutto oferty badanej 
 
Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością punktów zdobytych 
przez danego Wykonawcę w kryteriach oceny ofert. 
 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów.  
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  

w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem 

kryteriów oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 

podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć odpis z właściwego rejestru 

lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
XVI. UMOWA 

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 

Ofertowego.  

2. Wykonawca składając ofertę akceptuje treść wzoru Umowy.  

 

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie niniejszego postępowania bez podania przyczyn, w 
szczególności gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty 
najkorzystniejszej, 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności umowa może 
zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów. 
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XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

1. Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania poprzez zamieszczenie informacji o wyborze 

Wykonawcy i udzieleniu zamówienia na stronie internetowej: www.zcdn.edu.pl / BIP 

/zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o 

wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, chyba że Wykonawca 

wyrazi wolę zawarcia umowy po upływie tego terminu.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może dokonać wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy. 

3. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy.  

 
 

 

 

 

              Zatwierdził: 

            
           Dyrektor ZCDN-u 

         Urszula Pańka 

 


