
Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, 

ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa (zwane dalej „OSiR Włochy”) 

Warszawa, dnia, 5.08.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, zaprasza do złożenia oferty 

w ramach zakupu dokonywanego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2021 Dyrektora 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Włochy z dnia 2.08.2021 roku w sprawie 

wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w OSiR m. st. Warszawy  

w Dzielnicy Włochy”, którego przedmiotem jest: dostawa wraz z montażem, systemu 

monitoringu wizyjnego w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy  

ul. 1. Sierpnia w Warszawie.  

 

Przed złożeniem oferty wymagane jest odbycie wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej wyłącznie po uprzednim 

ustaleniu terminu z Zamawiającym.  

 

Oferta winna być złożona (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Ogłoszenia), do 12.08.2021 r. do godz. 9:00, drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zamowienia@osirwlochy.waw.pl  

 

I. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Marek Dolata tel. 533 703 700 e-mail: mdolata@osirwlochy.waw.pl  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, systemu monitoringu 

wizyjnego w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. 

Sierpnia w Warszawie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ minimalne parametry stanowią załącznik 

nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 

3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne certyfikaty 

i dopuszczenia wymagane prawem (o ile dotyczy).  

4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty SOPZ/Parametry techniczne, poprzez 

wskazanie parametrów oraz nazw oferowanych urządzeń, sprzętów. Ponadto, 

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty karty katalogowe, zdjęcia, ew. opisy 

oferowanych sprzętów i/lub urządzeń. Niedołączenie parametrów i innych 

wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.  

 



III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji od daty podpisania umowy do 15.10.2021 r. 

Z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie prac nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty 

podpisania umowy. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się nw. 

kryterium oceny ofert: 

Kryterium wyboru  
Znaczenie kryterium 

(w %) 

Liczba możliwych do uzyskania 

punktów 

Cena brutto oferty 95 % 95 punktów 

Aspekt społeczny 5%  5 punktów 

 

2. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 

1) ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (z podatkiem) za realizację całego 

zamówienia – według następującego wzoru: 

C= 
Najniższa łączna wartość brutto oferty 

x 95% x100 
Łączna wartość brutto oferty badanej  

2) „ASPEKT SPOŁECZNY” - Zamawiający przyzna punkty, na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty w zakresie 

zadeklarowanej ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które 

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wg poniższych zasad: 

Ilość zadeklarowanych osób: 

• 0 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 0 pkt 

• 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę 2,5 pkt 

• 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 5 pkt 

Deklarowaną liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

Wykonawca powinien zaznaczyć w Formularzu oferty. W przypadku, gdy 

Wykonawca w Formularzu oferty nie zaznaczy liczby osób zatrudnionych 

(przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zatrudnia osób na umowę o pracę. 

 

3. Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie 

wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). 

4. Ocena końcowa: 

1) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po 

przecinku (jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 

zaokrągli liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po 

przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół); 

2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów; 

3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 



Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych; 

4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VI. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ 

1. Łączna wartość brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę w ofercie. 

Wykonawca będzie miał obowiązek podania cen jednostkowych oraz łącznej 

wartości brutto dla: 

1) Kamer zewnętrznych – 15 szt. 

2) Rejestratora – 1 szt. 

3) Dysków twardych – 2 szt. 

4) Pozostałych usług związanych z realizacją umowy (wartość łącna). 

2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

3. Wykonawca w zaoferowanej cenie przedmiotu zamówienia uwzględnia wszelkie 

koszty związane z podłączeniem, montażem, koszty okablowania, robocizny, 

warunki gwarancji, szkolenia, sprzętu i urządzeń i inne związane z przedmiotem 

zamówienia. 

4. Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji. 

5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie 

świadczenia Wykonawcy wynikające z przedmiotu zamówienia. 

 

VII. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez 

konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Warunki realizacji przedmiotu umowy zawarto w Projektowanych postanowieniach 

umownych, stanowiących załącznik nr 3 do Ogłoszenia.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru bądź rezygnacji z poszczególnych 

elementów/urządzeń składających się na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zawartych w ofercie.  

4. Zamawiający zastrzega, możliwość unieważnienia dokonywanego zakupu na każdym 

jego etapie. 

 

Załącznik: 



1) Formularz ofertowy, 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ minimalne parametry. 

3) Projektowane postanowienia Umowy. 

 


