
Ogłoszenie o przetargu 
ZOO Wrocław sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 1-5 
51-618 Wrocław 
woj. dolnośląskie 
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Jerzy Dobrowolski 
tel. (0-71) 348-30-24 w. 115, kom. 512 521 080 
faks (0-71) 348-37-68 
e-mail: zamowienia@zoo.wroc.pl 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  
 

 

Określenie przedmiotu zamówienia 

Usługi ochrony mienia i konwojowania wartości pieniężnych ZOO 

Wrocław sp. z o.o. 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi całodobowej ochrony 

mienia polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia 

z dnia 22 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 114 poz. 740) oraz ochrona wartości pieniężnych podczas 

transportu, o której mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 14 października 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne organizacje (Dz.U Nr 129, poz. 

858).  Szczegółowy sposób sprawowania ochrony reguluje Załącznik nr 1 do SIWZ „Regulamin i 

zakres obowiązków służby ochrony w ZOO Wrocław”. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Wadium: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia 

Okres realizacji zamówienia:  01.05.2013 – 30.11.2014 r. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1-3 ustawy w tym: 

-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
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-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia, 

-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ. 

 

Kryteria oceny ofert 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Jej znaczenie (waga) wynosi więc 100%. Oferty podlegają 
ocenie w zakresie przedstawionego powyżej kryterium wg następujących zasad: 

o kryterium będzie punktowane w skali od 0 do 100 punktów;  

o maksymalną ilość punktów dostanie oferta o najniższej cenie;  

o pozostałym ofertom zostaną przydzielone punkty proporcjonalnie mniejsze, zgodnie ze 
wzorem: 

(<Cena oferty o najniższej cenie> / <Cena oferty badanej>) x 100 

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów, tzn. ofertę, która zawiera 
najniższą wartość brutto całości zamówienia. 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, należy złożyć do dnia 11.04.2013 r. godz. 10:00 
w Sekretariacie ZOO Wrocław przy ul. Wróblewskiego 1-5. 

 

Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: ZOO Wrocław, ul. Wróblewskiego 1-5, 51-
618 Wrocław, budynek administracji, sala konferencyjna, dnia  11.04.2013 r. o godz. 11:00 

 

Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

Informacje o umowie ramowej, ustanowieniu dynamicznego 

systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej 

Nie przewiduje się. 

 


