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Jabłonna, 27 maja 2019r. 
03/2019/ZP 
 
        Wykonawcy, 

ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
dotyczy:  Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej 750 000 euro, do których 

zastosowanie mają przepisy Pzp prowadzonego pn. „Świadczenie usługi ochrony mienia polegającej na 
fizycznej ochronie obiektów PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105” nr ref. 
03/2019/ZP 

 
Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający przekazuje poniżej treść wniosku od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami do Ogłoszenia 
o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi (zwane dalej Ogłoszeniem), które otrzymał na podstawie 
Rozdziału VIII ust. 9 Ogłoszenia.  
 
Pytanie 1 
Czy w przypadku konsorcjum koncesję muszą mieć wszystkie firmy będące jego członkami? 
Odpowiedź na pytanie 1 
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum każdy z konsorcjantów (członek konsorcjum) musi spełnić warunek 
określony w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lita) Ogłoszenia, czyli posiadać licencję do prowadzenia działalności w zakresie usług 
ochrony i mienia, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.  
 
Pytanie 2 
Czy przy zatrudnieniu pracowników na pełen etat możliwe jest rozliczanie nadgodzin z umów cywilno-prawnych? 
Odpowiedź na pytanie 2 
Wykonawca jako pracodawca odpowiada za zatrudnienie pracowników na umowę o pracę zgodnie z kodeksem pracy i 
czasem pracy dla pracowników ochrony fizycznej pracowników realizujących przedmiot zamówienia.  
 

Pytanie 3 
Proszę o wyjaśnienie dotyczące kryterium oceny ofert: 
W formularzu ofertowym w pkt 1 wymagają Państwo podania w ramach kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 
XV ust. 1 pkt 3) ogłoszenia ilości własnych zmotoryzowanych patroli grupy interwencyjnej. (Nie ma takiego punktu) 
Natomiast we wspomnianym rozdziale XV ust 1 jest napisane: 
W postępowaniu przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje kryteria: 
 - najniższej ceny – waga 70% 
 - doświadczenie zawodowe wykonawcy – waga 30% 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zgodnie z rozdziałem XV Ogłoszenia, Zamawiający zastosuje dwa kryteria oceny ofert: 

1) Najniższej cena - waga 70% 
2) Doświadczenie zawodowe wykonawcy  - waga 30% 

Ocena ofert będzie dokonana zgodnie z Rozdziałem XV Ogłoszenia.. Posiadanie co najmniej 1 własnego patrolu grupy 
interwencyjnej jest warunkiem udziału w postępowaniem, nie stanowi kryterium oceny. 
W załączeniu Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia po zmianie. 
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Powyższe wyjaśnienia do Ogłoszenia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu 
oferty. 
 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia po zmianie 
 

Zamawiający: 
PAN  Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie  
ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna 

NIP: 525 15 75 083, REGON: 000325713 -00159 
Tel.: (22) 782 44 33 w. 159, info@palacjablonna.pan.pl 

 
OFERTA 

(formularz ofertowy) 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
NIP...................................................................... 
REGON................................................................ 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
.......................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
.......................................................................................................................... 
Numer telefonu:................................................ 
Numer faksu..................................................... 
e-mail .............................................................. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: 
„Świadczenie usługi ochrony mienia polegającej na fizycznej ochronie obiektów PAN Dom 
Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105” - znak sprawy nr 3/2019/ZP 
oferując wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

za cenę ryczałtową 1 (jednej) roboczogodziny (rbg)   

zł brutto…………………………1 słownie: ……………… ……… zł 

 w tym wartość podatku VAT ……….…………… zł (stawka podatku VAT ……… %)   

zł netto…………………… słownie: …………… zł 
 

Szacunkowa liczba 

roboczogodzin 

ustalona przez 

Zamawiającego 

Cena ryczałtowa brutto za 1 

roboczogodzinę wskazana przez 

Wykonawcę 

Wartość brutto 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3= kolumna 1x kolumna 2 

31012 
roboczogodzin 

  

 

                                                           
1 Podaje Wykonawca 

mailto:info@palacjablonna.pan.pl
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1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy. 
3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu, tj. 

przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 
4. OŚWIADCZAMY, że: 

- Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub 
- Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym 
podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy): 
 

L.p. 
Zakres części zamówienia 
powierzonej do wykonania 

podwykonawcy 

Nazwa podwykonawcy 

Określenie części 

zamówienia 

powierzonej do 
wykonania 

podwykonawcy (% lub 

zł) 

    

    

 

5. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 Ogłoszenia wskazuję dostępność poniżej wskazanych 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 Ogłoszenia w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych (jeżeli dotyczy): 

 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub 
odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego 

w Ogłoszeniu np. Rozdział VII ust. 6 pkt 3 

Ogłoszenia) 

Adres strony internetowej 
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy 

danych 

  

  

  

 

 

6. Składając ofertę, informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty: 
(W przypadku wyboru opcji a), opcję b) należy przekreślić. W przypadku wyboru opcji b), należy uzupełnić 
wymagane informacje, a opcję a) przekreślić) 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty 
będzie prowadził do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego 

wskazuję(emy) informacje, o których mowa 

w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego2 

Wartość towaru lub usługi bez podatku 
od towarów i usług 

………………………………………………… ………………………………………………. 

                                                           
2 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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………………………………………………… ………………………………………………. 

 

7. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że 

nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (wypełnić jeżeli dotyczy, w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 
zastosowanie mają zapisy określone w Rozdział XI ust. 14 Ogłoszenia. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3. wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4. 

9. Do oferty dołączono następujące załączniki: 

 
………………………. 

……………………… 

……………………… 

 

 
……………….……………………….. 

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 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). 
4 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). 


