OGŁOSZENIE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
PROWADZONEGO NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.)
Sąd Rejonowy w Sochaczewie; ul. 1 Maja 7 ; 96-500 Sochaczew ogłasza postępowanie
Nr OA-372-83/2017, którego przedmiotem jest:
" Usługa ochrony siedziby Sądu Rejonowego w Sochaczewie przy ulicy 1 Maja 7 od dnia
20.12.2017r.od godz. 15/00 do dnia 21.12.2018r godz. 15/00."
Opis przedmiotu:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia całodobowej ochrony fizycznej budynku i
działki zlokalizowanych w Sochaczewie ul. 1 Maja 7, polegającej w szczególności na:
• ochronie obiektu i znajdującego się w nim mienia, a także ochronie pracowników Sądu
i zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku. Sąd ma być ochraniany w
dni robocze przez 2 strażników od godz. 800 do 1600 oraz przez 1 strażnika od godz. 1600 do
800, a w dni wolne od pracy całą dobę przez 1 strażnika.
•

ochronie budynku Sądu przy ul. 1-go Maja 7 o powierzchni użytkowej 1654 m2, składającego
się z 4 kondygnacji (piwnica, parter I piętro, II piętro) oraz patrolowaniu terenu
zewnętrznego wokół budynku

•

monitoringu obiektu poprzez podłączenie do stacji monitorowania we wszystkie dni
całodobowo. Grupa interwencyjna ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 245, poz. 1462).

•

kontroli pracy pracowników ochrony. Kontrole przeprowadzane będą przez osoby
upoważnione przez Wykonawcę.

2.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, min. 100 % liczby osób skierowanych do
realizacji usługi ochrony osób i mienia musi być zatrudnione na podstawie umowę o pracę w
wymiarze pełnego etatu przez cały okres realizacji zamówienia.
W celu zapoznania się z obiektem Sądu objętym usługą należy zgłosić się osobiście bądź
kontaktować telefonicznie do Oddziału Administracyjnego Sądu w celu ustalenia terminu,
nie później jednak niż do dnia 14.11.2017r. godz.16/00
Zamawiający dopuszcza zapoznanie się przez Wykonawcę z obiektem objętym usługą we
własnym zakresie w godzinach urzędowania Sądu.
Kryteria oceny ofert
Cena - 70%
Doświadczenie wykonawcy - 30%

Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7 , do dnia 17.11.2017 r.
do godz. 10:00. - pokój 23
Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.
Otwarcie Ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7, w dniu 17.11.2017
r. godz. 10:15. - sala nr 5
Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dodatkowych informacji udzielą
1/. Małgorzata Duńska tel. 46862 22 50
Dokumenty niezbędne do przygotowania i złożenia oferty należy pobrać ze strony
internetowej www.sochaczew.sr.gov.pl

