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NIP 5213286448        REGON 015710840 

 

     Warszawa, 13.01.2022 r.  

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zarząd Spółki Operator ARP Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie 
zabezpieczenia i ochrony mienia w budynkach należących do spółki Operator ARP w Poznaniu i Wrocławiu 
 

A. OGÓLNE INFORMACJE 

 
1. Przystąpienie do udziału w powyższym postępowaniu. 

Oferenci akceptują wszystkie warunki postępowania, poprzez złożenie podpisu na Formularzu Oferty 

(stanowiącym Załącznik nr 1) i parafowanie wszystkich stron wymaganych załącznika 

 

Przystępując do powyższego postępowania Oferent oświadcza, iż posiada odpowiednie środki finansowe, 

techniczne oraz zaplecze kadrowe o odpowiednich kwalifikacjach i referencjach do należytego wykonania 

zadania. Oferent deklaruje także, iż dysponuje mocami przerobowymi w terminach określonych przez 

Zamawiającego do wykonania zadania.  

 

Niniejszy dokument wraz z załącznikiem należy traktować jako poufne i nie powinny być ujawniane 

osobom trzecim. 

 

2. Warunki jakie winien spełniać Oferent  

a) W stosunku do przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub 

egzekucyjne; 

b) Na rzecz przedsiębiorstwa nie zostały wstrzymane płatności na podstawie wyroku sądowego lub 

decyzji o upadłości ze skutkiem w postaci całkowitej lub częściowej utraty prawa do zarządzania  

i kontrolowania aktywów Oferenta; 

c) W stosunku do przedsiębiorstwa nie zostały podjęte kroki prawne skutkujące wstrzymaniem 

płatności i mogące skutkować ogłoszeniem upadłości lub innego stanu pozbawiającego Oferenta 

całkowicie lub częściowo prawa do zarządzania i użytkowania własnych aktywów; 

http://www.operatorarp.pl/
mailto:biurowwa@operatorarp.pl
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d) Oferent nie został uznany za winnego istotnego zafałszowania informacji wymaganych do wzięcia 

udziału w postępowaniu; 

e) Oferent przedstawi kompletną ofertę zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej załączonej 

do zaproszenia do złożenia oferty; 

 

3. Koszty postępowania 

Każdy Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Zamawiający nie będzie 

partycypował w żadnym z powyższych kosztów, także w przypadku anulowania zapytania. 

 

4. Przedmiotu zamówienia zgodny z poniższym: 

1. Kompleksowa usługa zabezpieczenia i ochrony mienia w budynku przy ul. Wita Stwosza 15 i 15 A we 

Wrocławiu: 

a. Zapewnienie jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika w trybie całodobowym  

b. Umundurowanie pracowników 

c. Polisa ubezpieczeniowa 

d. System obchodowy 

e. System antynapadowy, wraz z całodobowym Patrolem Interwencyjnym 

f. Całodobowy nadzór Inspektora Ochrony Fizycznej 

g. Telefon komórkowy 

h. Obsługa i serwis SSP 

i. Obsługa i serwis CCTV 

 

2. Kompleksowa usługa zabezpieczenia i ochrony mienia w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 223-

239 w Poznaniu: 

a. Zapewnienie jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika od poniedziałku do piątku 

godz. 6.30 -19.00, w tym w godz. 8.00-17.00 wykonywanie czynności recepcyjnych – wejście 

do seg. B 

b. Zapewnienie jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika 7 dni w tygodniu w godz. 

6.00 -22.00; przy czym  piątki i soboty do 23.00 – wejście do seg. C 

c. Umundurowanie pracowników 

d. Polisa ubezpieczeniowa 

e. System obchodowy 

f. System antynapadowy, wraz z całodobowym Patrolem Interwencyjnym 

g. Całodobowy nadzór Inspektora Ochrony Fizycznej 

h. Telefon komórkowy 

i. Obsługa i serwis SSP 
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j. Obsługa i serwis CCTV  

 

5. Pytania Oferentów 

Wszelkie pytania w czasie trwania przetargu powinny być zadawane za pomocą poczty elektronicznej. 

Zapytania należy przesyłać na adres: 

Piotr Tucholski  

telefon :+48 783 147 901 

adres mailowy: ptucholski@operatorarp.pl 

 

B. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Język oferty 

Wszystkie oferty należy przygotować w języku polskim 

2. Zawartość składanej oferty 

Oferta złożona przez Oferenta powinna składać się z następujących dokumentów: 

01. Formularza Oferty z podpisem osoby upoważnionej. Załącznik nr 1 do zapytania. 

Każdy Oferent powinien sporządzić spis treści swojej Oferty. 

W razie rozbieżności między oryginałem a kopią Oferty - obowiązuje treść oryginału. W razie rozbieżności 

pomiędzy wersją papierową a wersją elektroniczna obowiązywać będzie wersja papierowa. 

3. Płatność i waluta Oferty 

Walutą Oferty jest PLN. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Płatność za przedmiot zamówienia 

regulowana będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

4. Okres ważności Oferty 

Oferta powinna być ważna przez 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
 

-  Postępowanie jest prowadzone jednoetapowo. 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów negocjacyjnych z wybranymi 

Wykonawcami.  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego postępowania 

ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 
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- Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi 

składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia 

postępowania rozpoczętego niniejszym Zapytaniem ofertowym. 

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

- Termin związania ofertą:  

• Termin związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert, 

• Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, 

• W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 

 

D. ZŁOŻENIE OFERTY 
 

6. Termin składania ofert. 

Do 31.01.2022 r. do godziny 15:00 

7. Miejsce i sposób składania ofert 

W formie elektronicznej na adres: zakupy@operatorarp.pl 

W formie papierowej na adres: 

Agnieszka Smuga 

Operator ARP sp. z o.o. 

ul. Świętojerska 5/7 

00-236 Warszawa 

Z adnotacją : „Przetarg Ochrona - NIE OTWIERAĆ „ 

 

E. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERTY 
 

- Oferta cenowa uwzględniająca pełen zakres usług musi być podana w PLN liczbowo,  z wyodrębnieniem 

podatku od towarów i usług, 

- Oferta musi zawierać całkowitą wartość netto, 

- Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w wycenie wszelkie inne koszty, jeżeli takie występują, 

konieczne do właściwej realizacji usługi, 

mailto:zakupy@operatorarp.pl
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- Podana cena powinna być ceną finalną ponoszoną przez Zamawiającego, a zatem cena powinna 

obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 

stawianymi przez Zamawiającego, 

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres obowiązywania umowy, 

 z uwzględnieniem zmian przewidzianych w umowie. 

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które nie podlegają odrzuceniu (spełniają warunki formalne 
i merytoryczne określone w zapytaniu ofertowym)  
 

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego 

postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

i finansowych. 

Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi 

składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia 

postępowania rozpoczętego niniejszym Zapytaniem ofertowym. 

Spółka Operator ARP o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, 

który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2- Oświadczenie oferenta 

3. Załącznik nr 3 -Wykaz zrealizowanych umów 

4. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do zachowania poufności 


