
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1A, 48-303 Nysa

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość 

zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 EURO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę 46 przycisków bezpieczeństwa ( tj. dojazd do 
miejsca zdarzenia) w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca 
zagrożenia na terenie Gminy Nysa na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Obsługa 46 przycisków bezpieczeństwa w formie zegarków dla pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nysie. Przyciski bezpieczeństwa mają służyć pracownikom idącym 
w teren w celu wyeliminowania istniejącego zagrożenia.

Przyciski bezpieczeństwa (Kronos aiertj o parametrach: 
procesor: MTK 6261A
modem GSM GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 Mhz 
lokalizacja GPS/LBS/WiFi 
Bateria: Li-lon
pojemność baterii: 450 mAh 
temperatura pracy: -5 : +45 
wymiary: 46 x 20 x 10 
waga: 35g
akcelerometr: Bosch 250E 
czujniki: puls, ciśnienie krwi 
głośnik: 916
wodoodporność: 1P65 ( nie zanurzać)
Ładowanie: złącze magnetyczne

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: OD STYCZNIA 2019R. DO 31 GRUDNIA 

2020R.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW



O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe 

warunki udziału w postępowaniu:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- w celu 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.

3. W celu spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż:
- dysponuje minimum 5 osobami - pracownikami ochrony.
- dysponuje grupą patrolową wyposażoną w oznakowany samochód, która w czasie nie 
dłuższym niż 10 min. od wezwania podejmie działania w miejscu zagrożenia.

b) Zdolności technicznej lub zawodowej:

- w razie zagrożenia bezzwłoczne wezwanie grupy patrolowej za pomocą przycisków 
bezpieczeństwa w formie zegarków - natychmiastowe wysłanie grupy patrolowej do 
miejsca zagrożenia (zagrożenia życia) nie później niż w ciągu 10 min. od momentu 
wysłania sygnału przez urządzenie;
- przerwanie przestępczej działalności, podjęcie czynności w miejscu zagrożenia w celu 
ujęcia sprawców oraz zabezpieczenie miejsca zagrożenia do czasu przybycia 
przedstawiciela Zamawiającego lub Policji.

- prowadzenie rejestru sygnałów odebranych ze zgłoszenia i przechowywanie przez 1 
rok oraz udostępnianie wyciągów z w/w rejestru na pisemne żądanie Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiąże się do podjęcia interwencji (przybycia na miejsce) w godzinach 
w czasie trwania umowy 10 min. od zgłoszenia.
- Monitorowany teren będzie obejmował obszar Gminy Nysa.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty dokument, z którego będzie wynikać 

uprawnienie do jej podpisania np.:

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, o 
której mowa w art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia.
Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do



rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Wykaz, że firma dysponuje minimum 5 osobami - pracownikami ochrony.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

a) Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

b) Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

c) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 

w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej:

KRYTERIUM CENY - WAGA 100%,
gdzie:

C -  kryterium ceny,

C.min. -  najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert;

C.of. -  cena w aktualnie analizowanej ofercie.

C=Cmin/Cof *100

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

a) Ofertę (w tym formularz ofertowy) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 

Nysa. lub wysłać pocztą z tym, że liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego.

b) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (zamkniętym

opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres 

Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: „Obsługa 46 przycisków

bezpieczeństwa w formie zegarków dla pracowników oraz dojazd do 

miejsca zagrożenia" „Nie otwierać przed 05.11.2019r. przed godziną 

10.00."

c) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią 

Wykonawcy.

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

e) Zamawiający dokona otwarcia ofert 05.11.2019r. o godzinie 10.15 w swojej 

siedzibie.

f) Otwarcie ofert jest jawne.



g) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do 

reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych 

do oferty, wymaga się aby wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa 

do podpisania oferty lub pełnomocnictwo w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

a) Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zaproszenia udziela Pani Ewelina 

Urbaniak -  tel. 77 447 23 70., , email: e.urbaniak@ops-nysa.pl , Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nysie, I piętro, pokój nr 44.

b) Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszego 

zapytania ofertowego, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego.

c) Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zaproszenia zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania.

10.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA:
a) Wyborze oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia,

11.INFORMACJE DODATKOWE:
a) Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą nie dopuszcza możliwości składnia 

ofert częściowych.

b) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez 

podania przyczyn.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

mailto:e.urbaniak@ops-nysa.pl


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Przedmiotem zamówienia jest obsługa 46 przycisków bezpieczeństwa ( tj. dojazd do 
miejsca zdarzenia) w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca 
zagrożenia na terenie Gminy Nysa na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę 46 przycisków bezpieczeństwa ( tj. dojazd 
do miejsca zdarzenia) w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do 
miejsca zagrożenia na terenie Gminy Nysa na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nysie.

Przyciski bezpieczeństwa (Kronos alert) o parametrach: 
procesor: MTK 6261A
modem GSM GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 Mhz 
lokalizacja GPS/LBS/WiFi 
Bateria: Li-lon
pojemność baterii: 450 mAh 
temperatura pracy: -5 : +45 
wymiary: 46 x 20 x 10 
waga: 35g
akcelerometr: Bosch 250E 
czujniki: puls, ciśnienie krwi 
głośnik: 916
wodoodporność: IP65 ( nie zanurzać)
Ładowanie: złącze magnetyczne



FORMULARZ OFERTY

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę 46 przycisków bezpieczeństwa ( tj. dojazd do miejsca 
zdarzenia) w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca zagrożenia na terenie 
Gminy Nysa na potrzeby Ośrodka Pom ocy Społecznej w Fsrysie.

1. Za obsługę 46 przycisków bezpieczeństwa ( tj. dojazd do miejsca zdarzenia) w formie 
zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca zagrożenia na terenie Gminy Nysa 
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ( w tym niezbędne opłaty związane 
z użytkowaniem przycisków, abonament) oferuję łączną cenę brutto w wysokości 
...................................  zł.

2. Jako Wykonawca, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego 

postępowania i że spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz posiadam - Uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie 

składanej oferty. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Cenę obliczono na podstawie formularza cenowego

1. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:

1.1. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego.

1.2. Cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

1.3. Zapoznałem/ am się z treścią zaproszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte.



1.4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

1.5. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

1.6. Do oferty dołączam:



Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 ROPO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

R0D01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* *

 ̂rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 -14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nysie. ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa tel. 77 447 23 70.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych to Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa tel.774472370 e-mail iod@ops-nysa.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b-e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub
statutowych wynikających ze szczegółowych przepisów prawa lub zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w- szczegółowych 
przepisach prawa, dla zachowania celów archiwalnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści sw'oich danych osobowych, praw'0 do ich 
sprostowania oraz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO .

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, lub umownym, a 
w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na 
podstawie przepisów prawa.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą profilowane.
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