OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Pałac Młodzieży w Warszawie
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony nt:

Sukcesywne świadczenie usługi ochrony terenu Pałacu Młodzieży w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie terenu i mienia Pałacu Młodzieży
w Warszawie oraz ochrony osób legalnie tam przebywających.
Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie użyteczności publicznej, na
terenie którego może przebywać jednorazowo duża grupa osób, w tym osoby nieletnie oraz
w
podeszłym wieku, pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zamówienia muszą
charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz posiadać pełną sprawność fizyczną potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 74610000-8.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy Pl. Defilad 1 (sekretariat Pałacu Młodzieży pok. 203) w godz.
9.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony internetowej www.pm.waw.pl
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Robert Mikita e-mail rmikita@pm.waw.pl
Teresa Kulik e-mail tkulik@pm.waw.pl
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w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 15 .
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3.000,00
zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi być
oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową
Wykonawcy wraz z jego adresem. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Pałac Młodzieży w Warszawie
00-901 Warszawa
Pl. Defilad 1 (PKiN)
OFERTA
w postępowaniu pn.
„Sukcesywne świadczenie usług ochrony”
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Nie otwierać przed godz. 12 w dniu 24 listopada 2017 r.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując
im odpowiednio wagi procentowe:
Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 100 %
Ofertę należy złożyć zgodnie z adresem korespondencyjnym podanym w pkt 5 SIWZ
w sekretariacie Dyrektora Pałacu Młodzieży w Warszawie do dnia 24 listopada 2017 r.
do godziny 12.00.
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Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Dyrektora Pałacu Młodzieży w Warszawie w dniu
24 listopada 2017 r. o godzinie 12.15.

Zamawiający nie zamierza ogłaszać aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Urszula Wacowska

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r.

2

