ZSP5.1.2019

Białystok, dnia 6.02.2019r.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
w Białymstoku ul. Magnoliowa 13
ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zmianami) na całodobową ochronę
fizyczną osób i mienia Zespołu szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku przy
ul. Magnoliowej 13
1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku. Według Wspólnego Słownika Zamówień, o którym
mowa w art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia
oznaczony jest kodem CPV 79710000-4 – usługi ochroniarskie.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022r.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.
1b ustawy p.z.p. dotyczące:
a) posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności zgodnej z zakresem
niniejszego zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) posiadania zdolności technicznej wraz z osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.zsp5.bialystok.pl lub można ją odebrać w siedzibie zamawiającego w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 w sekretariacie na parterze.
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Anna Kamińska tel. 85 6611207
fax. 856615134 adres poczty elektronicznej zsps5@um.bialystok.pl
7. Ofertę należy złożyć

w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13 do dnia 14 lutego 2019r. do godz.
10.00.
8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lutego 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego w
gabinecie dyrektora.
9. Kryteria oceny ofert:

cena - 60 pkt
doświadczenie zawodowe – 40 pkt

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Dyrektor szkoły
mgr Dariusz Mierzyński

