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Złtni;wienie na porlstarvie ań.2 tlst.1 pkt.
zanrór,r,ieti ptrbliczny,,ch

1

tlstar.vl

(Dz. \) z 2(J2lr. poz. 1129 z

z clnia

11 r.r'rzeŚnia 2019 r. Priir,r'c)

p(>Ż.zsn.} zr.l,cllnione

ze sl0sł:łr,'aniit

i30.()00 zł,
przcpisólv ltstarł,ry l}7.P _ rvattośczanió\r,ietiia nie plz*kracv,iL ku,ol.v

fi.
],

POT}§T,AWY ODTłZLTCE|{IA ()FIIRTY
Zanlarł,ia,jąc1, tltJrzttci ot-crłę W_\,lirłaryc},

al

\Ą, s},tLlaL",,ji tcl""_;

jej treśc trie oclporviircla treścio,eiosz_eniJ lub rrilłiejszej Instrtrkcji dla W-vkrrnarł'corł''"
zrvanej clale_i lnstrukcj i.

b)

zitlvier;r błęd.v rv obliczeniu cenv.

ci W,ltotlitllcłr nie
ptl st* 1,iłlrr an

il)
e)

i i"l

spe

łrriir lLlb nie u,r,,kaze spełrliarlia łvarunkilr,v uclziałLl w

"

fi;rmttlarz of-er§, nie został pocl;:isan,l,,

zakresrt
Wvkonarvcir nie posiacla upralł,nienia c1o \qlknr,,orl'u clziała]noŚci z
przeclmiotu zanrórł,ienia. _iczeli przepis1, pfawa i,ł,_vrnagajzr, posiadania takiclł

upralł nień"

t)

W,konrrrłca ly okresic -1 lat przeri rvszczęcietlr l,}L)5tęl]t)\\itnil
W_}ik,.),.,r,,,,.

g)

1.

rr

lrzątllt1 szktlrię, nie

z;inlillvienia lLlb rł,vkt.łnr,riirc"ie nienależle ic"

,W.vkollar,vca,iest

lv stirnie liklł,iclacji lub ogłclszol1o w

stclsutr}<u do

niego uPadłoŚĆ,

rŁlząc0 niska cenę ti..iest niŻ,sza
Zamaił,iaii.c,v llloze oclrzucic ol'*rtq rv},l<i_lnarvr:v.jeźeli zarł,iera
]it,],,"
ocl sz;rcunl<ołr,c.j rvirt.t<,l*.1 731nłlrł,icllia ci rvięcc.i triź_
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t}OKtjvtIINTY oFEląTY

WSl}oLiYE
1, 111,1,kona\łc} nlogą sklaclać alerty *,spólne

2. W,vkonali,g1,, u,spólnie

tlbiega.jqpcy

do reprezentłlrvania ic]r

r.l.

,

się o tlr_lzielenie złłm(llr,ienia ustairarviaią Pełrronlocnikzt

postepowaniri albtl

11o

reprcrentor,l,'ania iclr rv P<lstęPorł'aniu

i

zar.varc i ir un] O\\,},.

clo ot-ertv,
3. Pc,lnonrłcnictrłirl.o kt<iry,m nlowa rv pkt 2 nalez1,rlolączl,ć
pełnomocnika,
4, \Vszelkie l<oresponclencjc rv postęp(rlvŁ,lniił Zanrar.viając,v kieruie clo
l

fr

5.

rvspólnie trbiegaiącl,nli się
Wspó!nic,v spółki c1,,wilncj sa rv_Yl<onar,r,cami
p}i1

1

uln0\ry W3.,konlł\vcv lvslloltric uLricgaiąc1, się

o

zatniłrrienil i rłaiil ilo rlich
6. Przed podpisaniel}l

,/..13ltl\t)\\.rtlic zasaclr,ł,,kreslo:rc

*

o

uclzielerlie

5,

udzieienie zamrrlvicnia

umo\\rv konsorcjtttn" zalviera-iiicą
będa mieli clborł,iązel<, przedstarvić Zanraivia.iacenrtt

ct-)

najrnrriej:

gospr::darczego
1) z,oborviązanię do realizac.ji ll,spolnego przeclsięił,zięcia

obejrnr-li;icegosrvoinrzakreselrrreaiizac.ięprzccltniclttlz,alnórą,ienill.
ż) okreśieniezakreslt ciziałania poszczegti 1 nYch Strot] untot,r,_v.
byc krótsz
cz;ts oborviązy,r,l,ania ulnow_v. kttir_l, nie tnoze

3)

_.v,

ttiż okres obe_inląi;tc,v

realizacj ę zam óu, ienia,

1. Warunki

ponizej określorre
() trclzie lerrię zanrćlrłicnia mclga rtbiegać się \V3,,1ronat,c;,,_ ktorz_v speiniają
rłarunki udziału w pt]stępowcitriu

a)

I

dot,vczące:

I{onlpet*trcjj lLllr uprar,l,trieti

e}cl

prowadzetrjł, tlkr*śitłllc'iclziałalnoŚci zau'irclrlr'r'ei,

o ile ivvnikćl to z odrębrl;,ch 1lrzepistirł,:

.

Zantłtr,r,iając,v Llzna,

,ę

prarva
§_ykorrar,vca posia6i3 1i,yma$alle przepisatni

\{1"'kotlar,vca
uprarłłrieniacio pror.varlzetria działalrrościzarł,odorł'e.ijeżeli

rlr l<ltze.

o

Zc:

1-1osiada
r,r,_ł,ciarrą

o

i Aclministracji
akttralrrą l1trtłccsje N,ninistra Spriirł, Wclł,irctrzn5,ch
o ochrotlie ostib
na poclstalvie rtstilrv1" z clnia 2ż sielpnia 1997 roktr

i

prolvadzenie clziałalności
rrrienia (tekst jeclnolit1, Dr,|1,2{)1lt,2142) na
realizolvane_i rv fbfnric
gospoclarczej \v zakresie r_rsłrtg oclrron_v osob i nricnia,
technicztrego,
l.1ezpośre<lniejocl'rłltrr, fizl,cznej i łtł:Ćł.pit:czelłiil
formacjom oclrronnym,
spełrria w.ymogi starł,iane specjalistyczn.vm uzbrojonym

trrtlsi sPełniac co najmriiej
W przypaclku skłirilania tllert_v rvspti!nej wlł. \l,ilrullek
jeclen z rvl"konarvcór,v rv caltiści,

b)

S_vtuac.i i ekcł tlo tn

o

i

cznc.i ltlir

Złttnalvia.!ąc1, uł,llrl_

,?,c

fi

nansorvc.i

:

i,lLrb
W\ }ltllli_i\\,ca -'na.i,,lu]e sic rł, sr tuacIi ekontlrniczne,i

firiirnstlr,ve.|zapcrvniirjilcc.inaleŹy'ter,r.1,1łollitl-tiezaniółi.ienia'.iezeli\Ąi1'"kolrarvca
tlślrilclczr - zc:

o

r,v zakresie prorvaclzonej
Jest trbezpieczon_v od odporvieclzialrrości cvwilrre_]
1la StttllV gw'ar;illcl'ina nie
clziałalnościz,rł,iazaltc.1 z pl,zcclrrrił,ltettl z-ł.t1,1iirt i*llia

n|żs,zaniż1.000.000,00 zł.

k

tra drrrktt
waruncl< zr,rstanic slrełnior1}, poprzez złozcnie ośrviadczetlial
ol'e

c)

rloul,m.

Zrltlilrcłścitechnicznej

o

1ł-tb zitr,r,iłcirirvcj:

zdcl}lrosci techllicznc
l,ałławlir_iąc3uzna.zc Wy,kllnarve a ptlsia[la \\},n}agalre
ziłruóvr,,ienia jezeli
i/lub zawoclor,v* zape 1vnia.iące nalezyte rvvkłrnarlic

Wy,kalralr,On 1v1ikaze. ze:

o

Nalezl"cie

przecl upłvu,enr terlnitrLt sl<ladal:iil

clziiłłalnościiest krótszy
po<lstaw

i

e tttnorł,_v )

zamórvienia

_

c

c h

e d

tynr oklesie. co najnrnie.l 1 zarnów,ienie (na

arakterze portiu,n1,\virl nym z z,aklesetn

n in

i e.|

szego

lv fornrie bezpośrecinic,i

.

lVłizypąd§uskła_cli*ią
j

rą,

a.jeżcli okres prolvetclzetriil

łlł,ert.

oclrron_v osiib i mienia" obietr<tólv

<;chlonr fiz_vczlle_|

gąimni ej

ll,ykrlnuje ,,v okresie ostatnich 3 lat

rv-vk,<lniłł lLrb nalez_vcie

l

oterą_urlpŁ|ttgit_ł_l:_,lt__ą] uŁq_k J!_!l11_il_lsl]E:ł_a_q§

en z §_:Łi}rą,,yqó§_jłrąŁtlśq!

i skierrrje clo
W_l,konalłca spełni rł,arLll:elt. iezeli lvvkaze . zr: d;-s1:otrtlie
ochrotr.v liz_vczncj,
realizac.!i zatnólł,ienia krł,alililttllvanl,ch pt,ztcor,r,triluor,v
brłlni,
aktualną 1e_git.vnrac_|ę clopuszczajacą clo ptlsiirclania
posiadających

tntl§i sl]ęłlliać ccl
W i]|z.vpirc1l{tt skłaclanią_of'ert,y wsJ]olllc_i ww. wźlrrlnck
narł,cólv rv ca:ilt,ci
i adczr-n i a lr a drrrku
w arun ek zostan ie spełni on,v p apt7 e7, złoz_en i e o śrł

ofertorvl"m.

o

W5,,konarvca spełrri \\]alunek,

jezeli

rv_vkaze, ze eĘ,sponuje grupą

intefr'liencr;.inil"nalerełliemiastitN-vsazCzi]senldojazclrrclohLrcll'nkLtMllzettłtl
1 l, lł czasie
Polviatorvego lr, },1,r,,sie" plz_y r-rl, Biskupa, Jirrcsla,,łił
nla moz]irvośc
nieprzekracza_jac,vm 1i} minut Ocl łvc,zrt,attiit tlt,itz
s_vstcnliir,v
całodobou,ego nronitororvania 5r,gnałtiłl,z elel<tronicznych
alalnrowl,ęhZalrrar,r.ia"jącegtroraz\,Vgoclzinachza*iknięciamLlZeLlm
rł'ideo z- 3 kalłel
obscrrł,ac!i olricktu przcl por-trgląei tlft 1,\,\\,{] il|-1razu
uelostępnion,vclr przez Zanra iviaj ilcego
spełniac co
'W
prz,vpadku składarria ot"ert}, rłspólnej rł,wJlątu,lęk nrusi
"

nirimniei ięaen z]UyŁg§a
trił ciruktl o{'erlorv,vnr,
Warunek złłrtaniesPe łtritltll pr.)}_lfzcz złozelrie ośiviariczelri:ł

fi

f}okumen{v
postępcilvatliu:
Dokunre nt_v potrvierdzaiacc spcłniallie lvarttnkorv uelzirrłu lv

1)

\Ą,_vkaz

ol,ert.

ilsług \Ą},k(lr}i]n)rcł} rv clkresie ostatllicli 3 lat przccl upi.vrvcnl ternrinu s]<ładania

a jezeli

okres prorvaclzeniii działalnościjest krotsz,v

- lV

1\'t11 okresie"

rZeCZ którl'ch Lrsługi
\\1.t.z,z.pclclanienr ich przedmiotLl. elirt lv1,,ktlnanla i połlrnicltów" na

te zostilł1'
zoslal_v wl;konrr,r* ciraz zirliłczetria dolloclóll, okreslając1,'clr cz1" uslrrgi
ilrlćZ Pocltniot. na
wzorti stanowiącego zalącznik nr 3

r.rvkonane naleźl,cie (relerencje bąclz illrre rjłłkunletlty \Ą/),st{i\\ionr-'

rzecz którego rłsłrrgi b,vł,l, rv,vkłln1,,r,r,ane)
dtl instrukcji dla \Ą/ykonalvcórv,

ż) AlttLtallta

konce s.iir futirli_cirłi

podstawie usta\\},

jeclnolią,Dz.tJ.

spret

-

l.

1t)97

i

rłl"dana tl'i
"\rlnlinistrac.ii
rł ocllronie osób i nrienia 1tekst

w*clr,nętrzIl1r";h

z dnia ?2 sierpnia

,l,,2"aż1\

r,vedlug

|. poz. 838) na prorł,aclzcłlie ciziałalnoŚci gospodatczej rv

oclrron)'
ziikresie usług ochron_v osob i mienia rJalizo"vrrnl"ch fol,nrie bezpoŚreclniej
liz_l,czne.i:

W

slrłiłilania łlclt., tłsptilnej rł,lł,.clokunletrt skłarl;l te n

prz_vparlli.Ll

z

\\ i iitltlitrł'c{lrł

skłacla.jącl,ch ofbrtę. któri,,bedzie ocJptlwiaclał za realizac.ię prac ołl.iety'clt trprarvnieniern.

3)

pęgl,z,ja Komendanta Wojer.vć;clzl<iego Poljc.ii dot. pozrvolenia na posiadanie brclni
palnej hoior.vei cio

W

ce

lórv oc,hron},rlsób i micnia,

pr:zy,paclku sl<łaclaltili o1crtv lvspólnc_j rvlv,

sk}actajac_vch

of'e

ilckrtllletlt skłirda tcn z Wl'ktlna"rcórł'

nę. którv bęclzic oclpirrviadał za

re

alizację PraC

r;bjętl'ch

uprai.łtrienienr.

W.vkaz

1)

p

f}zo s tał_vc h do ku łn en

i

§,,',l,,;:cłniorri,

tóą, i d od atkorve in

1"loclpisar:3, p.,1ł,1,, \\"virollarł,cę

stanor.viilcegtl zalączrlik rrr

tr

t'o

rrn

a c.i e :

lt.lrnlularz olert1,,

-

rłedlrrg wzortl

cio iIlstri_rkc.ii clla Wvkona\Ą,ciłr,r,.

2) Ośrł,iaelczeliie.r.veclłtig wzoru

stzrnorviącc,go załączrłiknr,

2

c]o instrul<c.ji dla

Wy,-konar,l,córv.

3) (}clpis z

i.vłascirvego re,icstru 1ub r, cerltł,a]nei ct,idcnc,ii infbrrłlacji

gospoclarczej.
tv5.,starvicln1,,

W

ieżeli odręlrrre

nie rłcześniejrriz

o

clzialalnclŚci

przepisy,, lv1,,magaja: rvpisłt do t,e.jestrr_r lLrb erviderrcji
{l

rniesiec_v przed 1erntitrenr składania

prz1,.paclliLr o1'erty r,i,spólne.i rł,lv. cltipis s}tłaila kazcl1,,

clirt,

z Wl"korrałvcÓrv składaiącl"ch

lLrb
olćrt_v rvspr]llnie- \\"lri, cl0l"unletl1 trirlez1, z,łcrż,y,łri,ori,,ginale

kopii potłvierclzone_i

z_a

zgoclnłrsc z or_yginałcnł,

i

{.
a

fbrma i .ięzvk
Zasady tlo§czące s|łłatlaxria*ślę,iadczeń i ci<łii*rrłentilw'oraz ich
1) w prz1,,paclku n,spi;incgo lrhiegilrlia się c LlclzieieIlie zarrlórvieni;i W1'lrotlalvcórv
_ pełnomocnict-uvo do
wl,stępując_vch ivspolnie (dot_vcz_Y ror,l,niez spolki c},,rvilnej;
publicznego albo
reprezentorvirnia \\, pi_lsteporvaniu o trdzielerrie zamłjr,r,icnia
al}iu i z;irł arc il] tltTlo\\i}, !\j sprar,r,ic zanrćllł,ienia
Iepfezl]ntowaniŁ! \ł
1]t}stdp()\\

ptrbiicznego (lv or.vgir-rale 1ub pośrviadczonej notariirlni e kopi
]

)

i)

"

o ktorl'clr
.1eżeli Wykonal,vca nie złozy,łclokl_rnrerrtórv lub clślłiirclczeń.

3. clokument_v

lr_rb

llowa ii Pkt 2 lLlb

oś1viac]czeniate sri niekornpletne, zalvierajzl blęd-v 1ub budzzlrłsl<azatte

tlztrPełrlienia,
przez,f,alnar.l,iiłiilccgo rł,l1tplirrtlści.Zatllirlł,iitlacl r,rz-1,lv;t clo go zitlzenia.
zc tnimo ic1-1
rł1,Iaśnienialltb 1roptarłicnia ri tcrnlinie prr,ez. siebie r,r,skiłzirtr,vnl- ch-vba
ot-erla W.v'konalvc1,'
r,łoż,ęnia_rzupcłnienia, poprirrł,ienia lub trcjzielenia rvl'iaŚnieri

podlega odrzucenirt albo konieczne b.vłoby uniervaznienie postęporvatria,

])

Zarnar.ł,ia.iącv \\r}jmilgi1" abv zirlączclne do o1crt.,,dokutnerltr,'spclł'zailzrrnę

11'_jęą'ku clbc-vm

złoziltre zoslał;" \\ri\z,żtłunraczenie,u "a j'ęzl"k po1ski,

.1) Zamawiajilc3, poplalvi rv treŚci

a)

oi'ert_v-

następLrjące omvłki:

oczylviste tlrnl"łki pisarskie"

L]) ticzl"r,viste onl 1,łki rach1-1tl kclrł,e,

c)

inne om,vłki polcga^lące na niczqodtlości of'clt1,

ztnian

r,r,

z

!llstrtllic.|a. ltiepolvodtliiice istotn-vch

treściot,eĘ." niezrvłoczllie zarviałliirnia.iąc o

t.l,'tn

WY'konarvcę, któreg<)

ot-erta została poprar,vitln a.

5)Wzakresiettsługochron\.fizl.cznejobiektólv,osobimielriaZanlarviając1',nie
clopuszcził tlloz}irvosci poslugiwarria się plzez \\'1,kOna\\'Cv Ptltetrcjałetn Podrniotu
trzeciego.

posięporvatliu tll'ertrr
{r) .Tezeli po dokonanirr ba<lirnia ol'ert złozonl,ch rł, niniejszym
konrplet dolitlrneritórv i będzie
rr;l.ikorzystrrie"|sza bęclzie prarvirlłorva. bęclzie zawierała
spelrriała

rą,ilt.1_1trki

będa
uclziałrr rv ptlstcpolvaniu" a of'erta/v P<lzostałaic lv rankingil
ia.iiic1 łlrtlze .lt:lrr]nac rł,\,1,ortt otcrtl' nirikorzl'strlit--|szc.j bcz,

nickonlpletrłe /-atrlarł

tł,zvrvania c1o uzupełnienia do}<unrentórv/oślviaciczeń brakr{ąc,l'clr

lv

PozostałYclr

oŚr,r'iadczeń
ot-ertaclr - _iezcli uzupełnit-nie brakuiąc_vch doktłrlcntor,r' cz-v
rr-ri

tV.

l

N

v,

i

tak nie

ałoby lvpł.v lv u na rł nik po stqpolvatria,
1,,
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1

,

W.vkonarł'corv
c
W rrinicisz1,.m postcpcr,valriu o lrdziclcrric zatrltirr i*:lii: skłarlarr Pr7ł7,
5
r,

IL

ofetly. uzupelnietlie oferty. porł,iirdomietrie Zzlnłirrł,iaiilccgtl o iłl,cof-aniu

ofbIt1,,, ztnian_y

zloż,ancl przez w_vkonawc,v of'erty,,. zloż.onę zostac lnuszą. rv ibrmie pisenrne.i - oryginał_v
lub krlpie pośrł,il,1ciczolle za zglłrlnoścz orl,gillal*ln.
2.

\\i*zlvania 1lrlnarł,ia.jacćg{) 0raź płzcstałe trśrviaticzellia" ił,1,1iłlski, z*rviaclontienia olaz

i

inforn'acIe Zarnalviając5,

\fu'3,,kol1i1\.\,cy

przekazLrją. sobie przy użycirr śrotlkólv

kolrrunikacji elektroniczne_j. pfz.y cz},nr każda ze strotr na ząclatrie clnrgiej

stron]//

łriezrą.łocznie potwier(]za lakt ich otrzl,trrania.
J,

Zan:alł,iil.jilc\, \\ivlllagźt, ab1 cir1;l litlrespotlrl*tlc_ja ł{otvczilca przecinlioltl\\,ego
ptlst c,po r,vilni a

W1,,l<onałvca

4.

p

rolvitcl,zo

n a, b,v

ła w

.i

ęz_v k

Ll

p o lsh

i

nr.

moze zlr,rócić sie do Zalllarr-iitiilc.i]rł

r.l 11,1,iiiśnieni* treściinstr"ukc.ii

na"jptizniej rra 3 clrri przed ttpłyrł,em ternlinu skiaciania ofćr,t.

'l'reśćzap3,tari

\\,1,.77_,

ł, lrl,iaślliclłi;lllłi.łrez tł_jarvnienia źuldltl zap\,tania. Zamai.ł,iając1,

udostcprri na sll*lrie

in-f

cresorłej. kttircj adres płłtian\.rostrrl rł, ogłclszcnirt.

cz)illl. Zanlalviirjąci, Llelzieli odpoivieclzi ilił zap"vtania. o ktorl,ch l11o\ła 1i, pkt
u:żna zę

6.

4"

prz1,

jezeli

oclpolvieclź będzie nliała istotn,r,, wpłl"r,v l1a postępoi.vanie,

W uzasiłdllitltl,vch przl,parlkach Zatnirlvia.iącv mclze plzeci tllrlyrvenl ternritlu skł;łdania
tll'crt zrlrie tlic treśćtrnsłl,rrl,c,ji. l)łkollu,jąc zlltilttlr lirtlrarr łrrjłr:3uciłlstęprlia tla strtlnic
internetowu,i" kttire.j irclres podałrv złłsfałlv oglilsze nirt.

], Osoira i.tptłl1,azni<lną p|/,ł7, Zanlarviajac*głr do l<c_lntaktorvania się z \Ąl3,,kotlarvcallli .jcst
Patrlina Wł:óbel irtlres e-nrai}: irlltliłlrł${9_1.]|]]:{}}słi,p}, tci, 77 Ą33 20 B3 rvew.38.

ol}I§ §i}{}§{}t]t] i,RZYG{_}],(}WAN §A

V.

i. Sposob czlritkiłlv;i,llia kopert.v

(}F §it{l,

:

9.00 łlnia 15.12.2[}21 rv Seliretariacie {I piętrłl) r,i'
brrd1,,rlku Nluz*tltll Pt;lviirtorł,egłl ił, N1,,sie prz1,, ul Bisktlpa Jirt,osłar,r,ii 11. .l8-300 1\.vsa. rv
zarłkrlietc,j kopel,cie e tlrlpiskier:r ..{)fbrta t:ił usltlgę ochLtłtrr"'.
Zanrarvii.tjilc1, w},,lrlzit zg*łJe lla sk]ar-lallie łllbrt \ł pOstaci elelrtloniczne.!.
A d re s e - nł a i ; i ll1' tl |ł! gł;zł l,; tJilli] J'
O1brt3, należ,v r,łr:,ż,y,c dłłgur,izinr,

2.

zs

}

Ofbrla skłacla się z:
()ślviaclczeń. i cjol<umentrirł,okrcślon1.,ch rv pl<t Ili ppkt 2 i 3 ninie.isze.i Instrukc.ii"
l) \Ąi plz3,paclku wspólncg:łł ubiegania się o udzie lctrie zanltir,l,icrlia W;-kollillvctitv
\,\n,stęllttjąc,l,ch wspolrlie (clotl,cry rclrl,nicr spółki ł"r,,vl,ilrlc.i} - pehlłrinocnictrva do
l,eprezentor,vania \,\, postfporvatriu o udziclclrie zanrcir,r,ienia prłblicznego albo

rept,eecntor.vania rł,postęporvanirł izarrvarcia tllTlo\\,\,rv sprarvie zanrtir.r'ienia
ptrbli cznego (ory ginał ltłb poś,,vi adczona rrotari alnie k op ia).
4. Wr, nl a gania lortnaltle
:

1

}

\\'\,kłrnirrrcii mt.}zc łłtyi".,:tl lko,iedni1 ol'el1ę,
.iedna cena brtttto.
6

lł ktril,c,i

lntisi br,ć zapropt)nOw;rna tylko

§l

2)

Ofi:rta musi ollejmorł,ac czrłośćziłtltirvionia i musi b,vć sporząclzona rv.ięzl'ku polskinl.

j)

]'reśc otil"§, mttsi odpoli iaciac lreścilnstrulic.ii.

4) \ł' skład t-łfi:rtv porvillnv

rłchtłcizic iłrz3stkic

\\_\

r|rt?.

nli]!tanL-

Zamau'ia,iącego

fornrrtlarze, oświadczerriai daktrment,v rvskazzrne lv pkt 3 rriniejszcgo rozd.ziałrr,
W,vkonarvca pottosi lvszclkie koszt_v zrl,iąziltre

6)

Wy,konarvca .jest zrviazan1, olel"ti1 przez olires
tr,ozpocl}:1lit si*

vl.
l.

z

5)

pfz},goto\vanienr

i złozerliem ol'er§".

3fi dni" Bieg terminu zrviązania olertą

rłraz l ltpłr,u,cnł{ernritru si,ł*ijanił ł;l'elr.

0il}Is §PO§Ol1t] ${}LlCz, łilvtA {l[lNY
W},ktłnawca podaje ,.Cen;, of'etn," l,v oclpolł,iednim ptrrrkcie .,I]onnularza of'er§"'*

rvcdług wzoru stallłlrr-iiłecłt,załącr,nik nr 1 clo Instrukc.!i.

7.

".{]cna ol'crt3,"' nrusi obcjr11{}\Ą,ac:

1) r,vszvstkie kosz§

alizacji prr*clnliottt zanrEirvielria ol<rcślone \.\/ niniejszc-j

re

rra usł,-,gi sprrłeczne,

Instrukcji oraz ogłoszeniu o zalnótvienltr

ż) wy,,konatrie r,r,szyslkich prac i
ol<reśIon3ch

3) inne

koszt.r,,,

rł,y ko nal

3.

r,r,

ti

il

ołercie i rl,zorze

ulT}o\\,\,"

które Wylrłlnarvc;r będzie tnr.tsiał porrieśĆ\ł, celu

nżłleż\/tt)gO

pt,zectnł i otrt zatn órł,i ell i ir,

byc rv.vrazona

C]en;r mtrsi

cz_vnnclsci śrviaclczotl},clr na, lvat'utrkach

!\r

zło§,ch polskiclr nieziłleznie od rvchodząc1"-ch rv

.iej

sl<lad clclncnlótr,. Cena ta będzie hrltna pocl urvirge rą,tlakcic rv.r,horil na.iliclrz_vsttliejSzej
olcrt__v.

4.

Przed obliczenienr ceny ofertowei W_ykollawca powirrien c]okłaclnie i szczególrii.vo
mpoznac się

5.

z opisetn

przeclmit,lttt ziLnlólł,ietria.

Cena elftrttlr.va lnusi zostao obliczona z urvrględnienielnr poclatlirr 0d trrrł'aLu i rrsług

{VAT).

Vll.

tlr,iIEWAZNIEi{tŁ POSTEP{}WANtA
1. Zarnai,via.iac_v uniervaznia postępor,r,alrie o
niepocll

e

gaj

rtdzielenic jczeli: nie złozono ż-ldnej olertv

acci rlillzlicell u.
i

ż. Cerra najkolz,lstrricjsze_i

o{brt3,

1r.rłr ol-erta

Zanrarviający zamieLz&przeznaczone

z

llajłiizszą celle plzew,yzsza krvoll, ktorą

na s1'-tlriilrsiltvłttrie zamólvienia. ch,vba ze

Zamawiiriąc.y Inoze zrviększ.vć krvotę do ceny na.ikorz1,,stniejszej ol'ert.v.

3.

Wl,stitpila istottlit znlianrr okoliczIlości płii.ł,odLlii}ca" ze prorvadzenie ptistt:por,vania lub
rw

4.

l<r:;nan

i

e zanłłir,r,icllia n i e l ez_r,,"l i t-ltct,csi c pub

Postęporvanie obarczone

.je

i

i

czrl1 rn,

st nietnoźlirvą do ttsrrnięcia rvaclą trnie nrozlilviającą zarł'arcie

niepodlegaiące-i rrrriervazlrieniu

ul}-}t]w}/ rv

sprau,ie "łitrnórviełria plrbliczncgtr.'
1

{,

VIIL

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI BĘDZIE §IĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY

PRZY WYBC}RZE o},aRTY WRAZ Z P0DANIEM ZI§ACZENIA T,YCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OTERT
l. Kryleritrrn"
cena

który,,nr

-

Zamarviającl,bęclzie się kierorvałprą,,rv_vborze ol-erly jest:

809ó

posiałlanic rvłasne.j grlłp},, intergietrc_r,.ine_iu, Ny,sie (brak pocirr,_vkona\l,c!,)

-

?,{}'r'n

ż. Za najkotzl,strriejszi1 olbrtę. zost..rtrie Ltznalla rłlćl,ta. ktitra otrz3,ma najrviekszą. ilośc

punktórł rł1,,liczorr,vclr u,eclłtlg po\\1vzsz_ych zasael" Wsz3,"stkie rvvniki zostaną. przęz
Zanralviającego zixlIrrąglone" zgoclnie z zirsa<Jalni matemat_vcznytni, z clokładnością,dtl
cjlł,óch nl ic,!sc po 1lrzecitll<u.

o Fo}ąMAL|{oSCIACH, .IAKIE I,o\ryINNY

INFORMAC.IA

Ix,

ZoSTAC

DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

Z W;-konarvci1
za\\,arta
lrr

2,

4 c]tl

"

UlT}O\Ą,i,!,

którego ol'erta złłslałił
Łlznanż].iako o{'erla tra,jhorz3,strriejsza zoslanie
zg;lrllri* zć \\;zt}}:ćl11

[tn1O1Ą,!,"

rł*dłtigwzi]r[l

stlll-!L)\\illcr.gt_l

złłilCznili

lrrstrukc_ji"

zanrar,l,iaiacy łvskaze termitl i nriejsce zalł,arciit unlOwy w zitploszeniu pl,zekazźinynl
Wl,kol1ą1l,ęy, .leze li W,vkonarvca. I<torego oferta z*stzłła r,r.\ brana. uchyla się ocl
z_;rr,r,irrcia |lm()w\/. Zirnlarł,ia_iitc}/ nloze r,r,l.brać tlf-e t,t1,

naiktlt,zr stnir--iszą" sllrlśrócl

pozostaĘ,clł ofer"t. b*z przeprell1,adz*liia ich połrorł,ttcgrłlraeiania i ocetl}, ch"vba. zc
ł,ałll: c} r,ą pr"zcs
ł

X.

l

ank

i

ttn

i

crvazn

i

cn

i

a

po stępcl lvltlt

i

i1.

KŁAtjZt]LĄIN1,oltNtAC\,,rNAlłot}o

Zgtlclnie z ill,t. l3 nst,

i i2

rtłzpilrząr,lzenia Parlatlrell.ttr i:trrłlpe.jskiegtl i I{ad3,(1.1E}

?0I6l679 z dnia 27 krvietnia 20l6 r, !v

§pr.t\\,ie oclrrot-l1,,osób {izvczn3"ch łv zr.tiilzkł"l

prz.etl,varz,anicnl diłnl,ch ostlborł,_vclr i rł, s;rrarvic srr,ł;błlcltłcgłl1lrzcpłl,r.r,rr

oraz ttchylenia d1,,rekt.,-rły 95i;ł6l'Wh, (ogolne
(L}r..\jrz,. i]F.

l. ll9 z 04.05.20lfl" str.

r<>zp<lrz,ądzetrie o

tirkich

oclrronie

z

clatry'ch

dany,-clr)

l}" zlvan,;j datr,i ""R(}I}(J" zitnlarł,ia_jacl,infbrrllirje

.

ż,ę:

1,

Aclrl-linistratorem clanl,ch osoborł3,ci} przetwarzanych rv zrviązku

/

pro\vadzenicm

postęporvania o uclzielenie zanrr-lr,r,ienia publicznego jest Nluzetttn Polviatorve

z

sieclziba" prz>,

vv

N},sie

trl, l}iskLrpa Jarclsłarłai ]. .ł8-j{)0 Nl"sa" ;łdres e-mail:

k

31:l_q!i§].u ttł.:-l:,si:.ł:I
")

Adr-rłirlistrźrtor dan}/ch osoł_rclr,r,vch r.r,r,zltaczvł inspektcra oclrrony, clanvch. z ktć;ry,nl

lllozna skontaktor,r,ac siq

\,\" kazdr-i spralr,ic drrtl,cząt"c-i przctlvarzania dan,vclr

osoborł3ch rv Muzetlm Porviall)\,\,\,l]1 rv N,vsic- - aclres

c,nrail,.i1;,1rr|'1l,y"|i,.ł,i ł;,*,1 :,it,pl , tel.

+48 696 425 888.
J.

Mttzertm Ptlrviatow,e

rł Nl,sie

j;rko adnrinistrator przelrvarza dalre osobor,ve rv celu

wlkotlałt',l unlo\\J). luŁr do po{ęcia tiziałirli pl,zecl

zźtrr,źllcić:l"ttLlnlo\\,},

i ll,

celt.l

zrviazanyn: z postęptll1,anien: o i-rdzielelrie zanlt'lr,r,icniit ptlblicznego, Poclstiir.vą ]]rawną
przetr,val,zatria bęclzie

rćlr.l,tl

iez

akt

zgtlr_i;l \\,_vriiz()n.l p{Jprzę,z

uczestirie tti,a

\\

postępo\Ą/aniu oraz następi,riącc pl,zc1,1isv prawt'r: tlstŁl\yź1 z drrizr 23 kłr.ietnia lCX,l4 r.

Kocleks {'1,rriirT3,(Dz. t). ł2{) l9l,. ptlz,. 1l"15 zł: 7ffi"}. ustźlu,źlonarodrłrł,vtrr zastłbie
arclrirł,alnyrn iarchirvrrcb (l]z, \). z2{.)1c) r. pcl:-, 553 zc z:ł.}.
4.

Dane pozyskane w, związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia ptrblicznego
przekazywane bęclą wszystkim zainteresJwanym podmiotom

i

osobom, gdyz co do

zasady postęporł,anie o udzielnie zanrorvienia publicznego.jest.jawne. Ponadto Państwa

dane osobowe będą, udostępniane innym odbiorcom danych tylko

i

wyłącznie w

przypadkach przewidzianych przepisanri prarł,a lub na podstawie umów porł,ierzenia
przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z
podmiotami

i

organami pr-rblicznl,mi świadcząeyml na rzecz Muzeum Powiatowego w

Nysie lrsług, z ktorymi w,iąże się przetwarzanie dan_vch osobor,vl,ch. dla których
administratorem.jest Muzeunr Powiatowe w Nysie.
5.

Pailstwa datle osobowe

przechor.v__vr.vane

będą prz*z okres niezbędn_v" do realizac_ii

lvskazan_vch r.v,vżej cęlólr,. a po t_vnr czasie dane osoŁrowe będą przechclr.v_vwallć

\Ąi

celirc]r

arc:hir.r,alnych 1:t",zt,z okres,", \ł,sk$zŁiile rv iłrstrulic.ji karłcelirn,irrcj adnrinistli-ttora l<tirre
lvtLlzetttn Ptlrr.iirltlwe rł,N1 si* ztlborliiizlitrc"iest :Itlsrr\\llc
i

983 r. r;

traroclow}.m zasobie archirvaln;-nr

rł_y l<onarł,cz1,"ch

6.

do

\li odniesieniu do
udziclenic

.
c

te.

i

l-tit

lll()c_\ tls{alwy z cinia 14 lipca

archirł,ach ora7.

roz,pt>rz,adztń

j u stalr,,w.

dan1,,clr poz,tskan1,,ch

łv z,rł,il}l,ku l, prrorvadzollym posteporvanienr

,r,atrtól,ł,ienia pLl[rlicync*o 1rrz_t słlłgr"łiłi[)arist\\,ll ni}stęplt|ąc*

o

uprałvnienia:

prawo dostępu do dan,vch, tłtrzvnrania kopiioraz ic}t sprostołt,allia,

pra\ł,o clcl rtstlnie-cia clanych - korz;,sta.jąc z tego prawa mogź} Państrvo
"nvniosek

o

trsulriecie clarr;.,ch.

W

r,ł<>ż,vc

pre_l.,padklt zirsaclności r,rłriosku dokonaln,v

niczw,łilczncgtl l_isuniqcia ilanvch, Pl,illl,ił to llic eliitl,cz1, jcdnak sy,tuac_ji gd1,,dane
clsoborve przet\,varziine są dcl cel(ltł związan_vch

z rł,r,rłiązvrvanienr sie z prall,nl,ch

oborviązkóli, irdminislratora, jLrb clo r,vvkclnanił zacliłrria reirlizotł,anego

\ł interesie

A

prrblicznvm ltrb rv ratnach r,l,iacizl. ptlhlicznc,i1,1ilwierzcnc"i administratorowi"

.

j]r.iwo do ttgratliczenia przetrvirrzatria <lan_vch - pfz,v cz},nl przepis.v odrebne lnogą
r,r;"-łąc z1,,c

.

tnozl i rvośćs l<cr rz,v stall i a z

}]ra\\,() clłt ctłl}i..-ciiłzgcrlv

tc gcl p ra\\,a.

na ich przet\\itrzł,nie - rl,dłtwoln},nłomencie bez rł,płr,rvtl

na zgoclnłlśi,z prarłcljl l]rz*l11.irz;rtlia" \1 w}1lltulkit .jezr"li llrzctwarz.rnia Iitilrego
dol<clnirtlo trir podstar.ł,ie zgoci1-\\,-\,razonej przerl jej ctrlhi*cietn.

.

prawo clo łr.nicsienia siiargi do orgattu nadzorczego - N4ają Państr.1,o prawo lvtliesienia
skal,gi do orga,nu naclzorcz*gr,l - Prczesa i,rzęrlr,r Ochlclrll,Darl,vch ()soborł.vch gcl1,,

lrrnaia Państlvr] iz pt,zcłrłarzl-itlic clanvi;fi 9st,lbrlrĄr,th

Pałist,ur,,a dot1,,cząc},ch

narusza

przepis1, prawa.
7.

Poclarrie dan1,,ch osclbor.łvc]r

lv zlviązku z

uclziałen]

\ł postęporr alriu o

zanrór,r,ietria

publiczne rrie jest obowiązkorvc, ale moze b.vć tvarunkieln niezbędrrl,nr do r,i,zięcia lv nim
Lrclziału, fi",,,,llika to stacl.

zc rł,zaleztlłlściocl pt,zerinliottt z;rtlrtirvietłia" rlrgatliz;tltli,łrrclze z

clac ich ptlclania tlirpoclslarvie prz*pisólv r-rstair,}"

Kildeks cvr.r,iln1,(Dz.

i,-1.

ł 2()19r, poz.

1

145

z,ł z::n").
8.

Paristr,va clane osolror.ve

nie bęclą podlcgaly zittltotnaĘ,zorviitlelnu przctwarzaniu i nie

będą pocldawane profi l orvarriu,

DY REK}?^R^MUZELlM

,,,r,rtń,fltrr,C
il

Zułqc,:łliki:

Załtlczllik nr 1 - lbrmularz tll

l,ałącz:lik nr 3 Zalacznil; nr 2

rl3,,

ośr.łiiadczetrie
rł,r,ka;łttsług

Zaiacznilr nr 4 - lvzłit, Lll,ili}\\,\/

10

