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OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. póz. 907 z p. zm.) określonego
w art. 4 pkt. 8, numer sprawy 1/poza/2014, nazwa zadania: Obsługa portierni.

W związku z planowanym zakupem Szpital w Pyskowicach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

Usługa obejmuje obsługę portierni w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o.,

polegającą na:

-całodobowej obsłudze portierni 7 dni w tygodniu, w tym święta

-całodobowemu wydawaniu kluczy i ewidencjonowanie tych czynności,

-udzielanie informacji wchodzącym do szpitala .

-całodobowej obsłudze automatycznej centrali telefonicznej,

-nadzorowi nad wjazdem na teren szpitala (otwieranie szlabanu i drzwi z automatu),

-nadzór nad odpowiednim parkowaniem pojazdów

-monitoring obiektu ( w tym celu proponuje się aby Wykonawca na własny koszt instaluje
system kamer bezprzewodowych niezbędnych do monitorowania obiektu lub zastosował
inne rozwiązanie zgodnie z własnymi procedurami ). W przypadku montażu monitoringu
system ten po zakończeniu umowy staje się własnością Szpitala w Pyskowicach.



- nadzór nad porządkiem (w razie zaistnienia potrzeby powiadomienie odpowiednich służb
-policja, straż, itp. Telefonicznie).

Zamawiający wymaga aby pracownicy posiadali odpowiedni ubiór służbowy

Wykonawca musi przedstawić po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy własny
regulamin porządkowy dostosowany do obiektu Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Wymagania organizacyjne

24 godzinnym 7 dni w tygodniu.

Zapewnienie minimum l osobowego stanu całodobowo w tym niedziele i święta.

Termin wykonania zamówienia 24 miesięcy dopisania umowy

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 98341120-2 Usługa portierni

Termin wykonania zamówienia 24 miesiące od podpisania umowy

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem
cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego
nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 usługi w zakresie
niniejszej postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

2.Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie polisy OC o wartości nie
mniejszej niż wartość złożonej oferty

3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na ceiu weryfikowanie
zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy



nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Cena Waga 100

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-09-16 do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego
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Pokój nr 17 sekretariat Dyrekcji

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.szpitalpyskowice.com.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:

Krzysztof Łapucha w godzinach pracy zamawiającego

Załączniki:

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Prezes Zarządu Leszek Kubiak


