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OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
W NYSIE

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty
cenowej na:

„Usługę ochrony mienia w formie monitorowania sygnałów włamania, sabotażu, napadu 
z lokalnego systemu zainstalowanego w OPS w Nysie oraz ochronę obiektu w systemie 

ostrzegania wraz z konserwacją systemu alarmowego” CPV - 79711000-1

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Operatora na rzecz Zamawiającego usług
ochrony mienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej
1A, 48-303 Nysa.

1. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2024r.

2. Kryterium oceny ofert i ich waga:

Cena 100%

3. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1. OPERATOR zobowiązuje się do monitorowania sygnałów włamania /sabotażu/ napadu/ 
z zasilania z lokalnego systemu alarmowego, świadczenia usług bieżącej konserwacji 
oraz serwisu w sytuacji awarii zainstalowanych urządzeń SSWiN znajdującego się w 
obiekcie OPS Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa.

2. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, polegać będzie na 
przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego i przekazywaniu tych 
sygnałów odpowiednim służbom patrolowym oraz wskazanym przez Zamawiającego 
osobom lub instytucjom.

3. OPERATOR zobowiązuje się do gotowości podejmowania interwencji przez patrol na 
każdy otrzymany sygnał emitowany przez monitorowany system alarmowy.

4. W ramach nadzoru serwisowego i konserwacji, OPERATOR zobowiązany jest do 
przeprowadzenia okresowych przeglądów, zgodnie z dokumentacją techniczną i 
instrukcją obsługi urządzenia oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w 
przypadku awarii do wszelkich napraw nadzorowanych urządzeń.
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II. OBOWIĄZKI OPERATORA:

1. Do obowiązków OPERATORA należy w szczególności:

1) monitorowanie i rejestrowanie uzgodnionych sygnałów, o których mowa w pkt. 3 
w systemie całodobowym oraz podejmowania interwencji przez cały czas trwania 
umowy,

2) podejmowanie interwencji w godz. od 6.30 do 18.00 w czasie do 15 minut, licząc od 
momentu wysłania załogi przez OPERATORA,

3) podejmowanie interwencji w czasie 15 min. w godz. od 18.00 do 6.30 w czasie do 
15.00 min., licząc od momentu wysłania załogi przez operatora,

4) utrzymanie systemu alarmowego w stanie dobrej sprawności technicznej poprzez 
systematyczne dokonywanie czynności konserwacyjnych,

5) udostępnienie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów monitoringu, na 
jego żądanie jeśli wystąpi z nim przed upływem 14 dni od chwili zdarzenia, 
zachowania w tajemnicy wszelkich warunków umowy oraz kodów i haseł.

6) Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że czas podjęcia interwencji może ulec 

przedłużeniu z powodu warunków drogowych lub innych warunków, na które 
OPERATOR nie ma wpływu.

7) OPERATOR jest zobowiązany do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym 
terminu wykonania usług objętych Umową w zakresie konserwacji z wyprzedzeniem co 
najmniej 2 dni.

8) W przypadku zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, OPERATOR jest zobowiązany 
przystąpić do wykonania naprawy w terminie 72 godzin od zgłoszenia.

9) Po każdej wizycie zostanie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez 
przedstawicieli Stron umowy będzie podstawą do wystawienia faktury. Jeżeli w powyższym 
protokole zostaną wyszczególnione materiały zużyte w czasie wykonywania usługi, na które 
Zamawiający wyraził zgodę, to koszt tych materiałów zostanie doliczony do faktury.
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III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Operatorzy, którzy spełniają następujące

warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) w ceiu spełnienia warunku wykonawca winien posiadać koncesję na prowadzenie 
działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, o której mowa w art. 15 ustawy o 
ochronie osób i mienia.

2) w ceiu spełnienia warunku wykonawca winien wykonać, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych wykonywać min. dwie usługi w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (to jest ochrona osób i mienia) w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie).

3) w celu spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż: 
a) dysponuje minimum 5 osobami - pracownikami ochrony.
bi dysponuje grupą interwencyjną wyposażoną w oznakowany samochód, która w 

czasie nie dłuższym niż 15 min od wezwania podejmie działania w miejscu 
zagrożenia.

l. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
rozdz. III ust. 1, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że osoby, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia posiadają 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie.
4) wykazu wykonanych min. dwóch usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
5) aktualnej kopii ważnej koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w 
formie bezpośredniej ochrony fizycznej - wydanej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia, 
ó) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
(w formularzu oferty).

2. Dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie 
oraz dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.

3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie należy załączyć 

pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy 
wykonawców (pełnomocnictwo na czas postępowania i w przypadku wyboru oferty, wykonania 
przedmiotu zamówienia). W sytuacji, gdy wybrana będzie oferta składana wspólnie, 
zamawiający zwróci się z prośbą o przedstawienie umowy regulującej współpracę.

III. Ofertę należy złożyć w siedzibie Składającego zapytanie ofertowe tj. w Sekretariacie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A ( pokój 39) 
kurierem, pocztą z tym że liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, lub na adres 
e-mail e.urbaniak@ops-nysa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2022r. do godz. 
10.00. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Oferta na usługę ochrony mienia w formie 
monitorowania sygnałów włamania sabotażu napadu z lokalnego systemu zainstalowanego w 
OPS w Nysie oraz ochronę obiektu w systemie ostrzegania wraz z konserwacją systemu 
alarmowego”. Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Oferenta. Otwarcie 
ofert nastąpi 19.12.2022r. o godzinie 10.30.

3. Ofertę złożoną po terminie składający zapytanie niezwłocznie zwróci bez otwierania.

4.0  uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.

5. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie przekaże 

Operatorom.
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6. Wszystkie ceny określone przez Operatora zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy 
i nie będą podlegały zmianom.

7. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

8. Wszystkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie podpisana umowa oraz umowa powierzenia danych 
osobowych.

IV. Kryterium:

Cena -  100% ( Najniższa cena dodając miesięczny koszt za monitorowanie sygnałów 
włamania/ sabotażu/ napadu + koszt konserwacji urządzeń znajdujących się na terenie OPS).

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania 
ofertowego bez podawania przyczyny.

OPSnęso

V. Z a ł ą c z n ik i:

Załącznik Nr 1 - Wzór formularza oferty,
Załącznik nr 2 -  Oświadczenie, Załącznik nr 3 - Oświadczenie, Załącznik nr 4 -  Wykaz usług

DYREKTOR 
Ośrodka Pom dy Społecznej

Kam ili Ferdyn
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