SĄD REJONOWY W JAWORZNIE
43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 28
Adm. 2310-9/19

Jaworzno, dnia 09.01.2019r

Zaproszenie o składania propozycji cenowej w postępowaniu o wartości nie
przekraczającej kwoty 30.000 euro
Dot. : „Usługi przeglądu, konserwacji oraz serwisu technicznego systemu PPOŻ i systemów
dozorowych, zainstalowanych w budynku Sądu w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28”.
Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego
przedmiotem są usługi przeglądu, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej następujących
systemów:
I.
System bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w tym oświetlenie p. pożarowe i przeciwpożarowy
wyłącznik prądu),
II.
System włamania i napadu,
III.
System kontroli dostępu,
IV.
System telewizji przemysłowej.
V.
System pomiaru temperatur
VI.
System zamknięć ogniowych
Wykaz urządzeń wchodzących w skład poszczególnych systemów zawiera załącznik nr 3 - Specyfikacja
systemów, szczegółowe warunki zamówienia określa Wzór umowy – załącznik nr 2.
1. Lokalizacja obiektu: Sąd Rejonowy w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno
2. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy, (nie wcześniej niż od 01 lutego 2019r.)
do 31 stycznia 2021r.
3. Częstotliwość wykonywanych usług: co 3 miesiące, w terminach: luty, maj, sierpień, listopad.
Pierwszy przegląd/konserwację należy wykonać w miesiącu lutym 2019 roku.
4. Wymogi dotyczące złożenia oferty:
 Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
na w/w usługi z podziałem na:
 cena ryczałtowa brutto za wykonanie jednego przeglądu/konserwacji wszystkich systemów,
 całkowita cena ryczałtowa brutto za przedmiot zamówienia - cena ryczałtowa brutto za wykonanie
8 przeglądów/konserwacji.
 Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
szczegółowo opisanym w załączniku nr 2, w tym koszty dojazdu do siedziby sądu, raz w roku pomiaru
oświetlenia p. pożarowe itp..
 Oferta cenowa powinna być sporządzona wg wzoru załączonego formularza ofertowego (załącznik nr
1), podpisanym przez osobę/osoby uprawnioną.
 W formularzu ofertowym Wykonawca jest zobowiązany wskazać czas (w godzinach) podjęcia
naprawy od chwili zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku awarii systemu lub jego elementu.
 Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty złożenia propozycji
cenowej, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres obowiązywania umowy.
 Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o
najniższej cenie ofertowej brutto oraz najkrótszym czasie podjęcia naprawy uszkodzenia. Waga: cena
– 90%; czas podjęcia naprawy – 10%.

SĄD REJONOWY
ul. Grunwaldzka 28
43-600 JAWORZNO

NIP: 632-15-04-405
REGON 000322778
Centrala

- tel.: 32 - 75 86 181
- fax: 32 - 75 86 191
- tel.: 32 - 75 86 200

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.)
Oferty prosimy przesyłać/ złożyć do dnia 18 stycznia 2019r w biurze podawczym lub pokoju nr 111
pod adres:
Sąd Rejonowy
ul. Grunwaldzka 28
43-600 JAWORZNO
z dopiskiem „Usługi przeglądu, konserwacji oraz serwisu technicznego systemu PPOŻ i systemów
dozorowych, zainstalowanych w budynku Sądu w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28”.
Nr sprawy: Adm. - 2310-9/19

W przedmiotowej sprawie osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Maria Michacz tel/fax 032 –75-86-181/191 , e – mail: zamowienia@jaworzno.sr.gov.pl

Dyrektor Sądu
Jolanta Warias

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3) Załącznik nr 3 - Specyfikacja systemów
4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
(Załączniki do pobrania ze strony internetowej sądu: www.jaworzno.sr.gov.pl w zakładce: Zamówienia
publiczne/ Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych.)

Otrzymują:
1) Zaproszeni Wykonawcy
2) Strona internetowa - www.jaworzno.sr.gov.pl
3) a/a

