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Łódź, 12.12.2022 r. 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób  

i mienia w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii 

Grzegorzewskiej w Łodzi, wraz z przyległym do niego terenem przy  

ul. Drewnowskiej 151 w Łodzi – od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r. 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, 

ul. Drewnowska 151, 91-008 Łódź, tel. 42 612 29 35, faks 42 612 29 12 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://mow3.pl/ 

 Adres poczty elektronicznej: kontakt@mow3.elodz.edu.pl  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób  

i mienia w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi 

wraz z przyległym do niego terenem przy ul. Drewnowskiej 151 w Łodzi - od dnia 01.01.2023 r. do dnia 

31.12.2025 r. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona fizyczna w siedzibie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w budynku przy ul. Drewnowskiej 151, ma być 

wykonywana we wszystkie dni miesiąca, także w niedziele i święta, w godzinach od 21.30 do 6.30, przez 

jednego pracownika ochrony, wspomagana całodobowo patrolem interwencyjnym Wykonawcy. 

Przewidywana liczba roboczogodzin w czasie trwania umowy wynosi 3 294 roboczogodzin ochrony.  

II.1.4) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na wartość nie większą niż 

10% wartości zamówienia podstawowego 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej ( na część zamówienia lub we współpracy z 

innym wykonawcą): nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 

31.12.2025 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

http://mow3.pl/
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o Dla spełnienia warunku, Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję  

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Ocena 

spełnienia warunku, będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia-nie spełnia, w oparciu  

o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.  

 III.1.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla spełnienia warunku, Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie, w tym także w ramach 

wykonywanych świadczeń ciągłych, co najmniej dwie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony 

fizycznej osób i mienia w instytucjach publicznych (rządowych lub samorządowych), trwającą 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a w szczególności w placówkach dydaktyczno- 

wychowawczych, zrealizowanej (zakończonej lub nadal realizowanej od co najmniej  12 miesięcy 

przed datą złożenia oferty) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku, 

będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia-nie spełnia, w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o Wykaz głównych usług jak również w oparciu 

o załączone dowody czy usługi wymienione w Wykazie zostały wykonane należycie. 

 III.1.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający będzie brał pod uwagę takie czynniki jak: deklarowana liczba grup interwencyjnych 

będąca na dyżurze jednorazowo każdej nocy, czas dojazdu do chronionej placówki od chwili 

wywołania alarmu, a ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia-nie 

spełnia, w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena jakości 

wykonywania tego warunku, oceniana będzie w skali 0 – 9, porównując deklaracje wszystkich 

oferentów. 

 III.1.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Ocena spełnienia warunku, będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia-nie spełnia, 

w oparciu o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 w wykazie głównych usług Wykonawca ma obowiązek wskazać dwie usługi całodobowej 

bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w instytucjach publicznych (rządowych lub 
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samorządowych) trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy - zgodnie z 

opisem w pkt III.3.2). 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

III.3) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załączonego do specyfikacji.  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie cenowe. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 0.70 

 2 – Przedstawione warunki techniczne  - 0.30 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści 

oferty. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy i określa okoliczności w jakich 

mogą one zostać dokonane: a) nieistotna zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy - zmiana taka jest dopuszczalna w momencie jej zawierania i w każdym 

momencie trwania umowy, aneksem lub oświadczeniem Zamawiającego; b) zmiana osób wskazanych w 

ofercie, dopuszczalna jest po zawarciu umowy, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż nowy personel spełnia 

wymogi Zamawiającego. c) zmiana stawki VAT, jeżeli zmiana ta będzie wynikała ze zmian przepisów 

prawa, w takim przypadku do rozliczeń zostanie podana przez Wykonawcę stawka netto i odpowiednio do 

zmiany stawki VAT zostanie wyliczona wartość brutto, zmiana taka może spowodować zmianę wartości 

umowy bez konieczności aneksowania umowy. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Szczegóły warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy nr 3, ul. Drewnowska 151 Łódź, tel. 42 612 29 35 w. 37 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  

28.12.2022 r. godzina 12:00; miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego nr 3 przy ul Drewnowskiej 151 w Łodzi. Oferty będą przyjmowane jedynie w formie 

papierowej. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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załącznik do regulaminu  
udzielania zamówień publicznych, których  

wartość szacunkowa  
nie przekracza kwoty 130 000 PLN  

 
 
pieczęć zamawiającego  
 

 ……………………………….. 
    (miejscowość i data) 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                              (adres i nazwa wykonawcy) 

 
  

ZAPYTANIE CENOWE  
 

1.  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie usługi 
ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. 
Marii Grzegorzewskiej w Łodzi, wraz z przyległym do niego terenem przy ul. Drewnowskiej 151 
w Łodzi. 
2.  Przedmiot zamówienia : ochrona fizyczna 
3.  Termin realizacji zamówienia : 01.01.2023r. – 31.12.2025r.  
4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać: 

-  nazwę wykonawcy,  
-  adres wykonawcy,  
-  NIP wykonawcy,  
-  regon wykonawcy,  
-  wartość przedmiotu zamówienia za 1 rbh :  

 cenę netto  ................... ………….zł (słownie:  ................................... złotych)  
 podatek VAT  ............................ zł (słownie:  ............................. …złotych)  
 cenę brutto  ............................. zł (słownie:  ................................. złotych)  

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie  
wnosi do niego zastrzeżeń.  

5.  Oferty należy złożyć w terminie do: 28 grudnia 2022r., godz. 12.00 
6.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2022 r. 
7.  Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi, w ciągu 31 dni od dnia otrzymania 
faktury  
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Ewa Grzelak 
 
 
 
Dnia ………………………….. 
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                                              (podpis osoby upoważnionej 

 


