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Bydgoszcz 22.12.2020r. 
 

 

OGŁOSZENIE - usługi 
 
 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza 

postępowanie wg procedury uproszczonej - poniżej 30 000€-bez zastosowania ustawy na usługi 

pn.: „Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w 

Bydgoszczy”.  

I. ZAMAWIAJĄCY:mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                                                                       

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy   

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

tel. 052/ 328-00-09 

fax 052/ 328-00-24 

strona: www.myslecinek.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na wypełnianiu przez Wykonawcę obowiązków 
w Przedmiocie zamówienia tj. usługi dozoru, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w 
Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 w Bydgoszczy, w jednostkach organizacyjnych 
Zamawiającego zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia w poszczególnych obiektach 
Zamawiającego i na warunkach niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega jednocześnie 
możliwość zamiany dozorowanych obiektów, w miarę zaistniałych potrzeb na takich samych 
zasadach jak ustalone w zapisach umownych. Szacowana ilość godzin w trakcie trwania umowy 
wynosi  5969.  Patrol interwencyjny 2 razy na dobę/wezwanie awaryjne. Opis przedmiotu umowy 
wraz z zakresem obowiązków został zawarty w zał. nr 1. 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

01.02.2021 do 17.01.2022r. 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

30 dni 

V.KRYTERIUM OCENY OFERT: 

5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Kryterium wyboru:    Znaczenie:   Maksymalna liczba punktów: 

I. najniższa cena brutto  ofert -  C znaczenie - 70%=70 pkt. 

http://www.myslecinek.pl/
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II. Czas reakcji tj. czas na przybycie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 

pracownikami dozoru)na teren dozorowany tj. teren LPKiW Myślęcinek od wezwania lub 

uruchomienia alarmu - CR znaczenie – 30%=30 pkt. 

1 % = 1 pkt. 

Liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca to 100 pkt.=100 %  

Na liczbę punktów (LP) składa się C 70 % + CR 30 % = 100 %, zgodnie z kryteriami wyboru oferty. 

5.2. Sposób oceny ofert: 

1. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium oceny ofert, przyznając każdej z nich 

ilość punktów obliczoną w następujący sposób: 

 

I. Kryterium ceny – wskaźnik C – 70 % wagi 

 

C = Najniższa cena ofert            x 100   x 70% wagi 

                       Cena ocenianej oferty 

II. Kryterium  Czas reakcji tj. czas na przybycie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 

pracownikami dozoru)na teren dozorowany tj. teren LPKiW Myślęcinek od wezwania lub 

uruchomienia alarmu – CR - 30 % wagi 

 

Czas reakcji tj. czas na przybycie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 

pracownikami dozoru)na teren dozorowany tj. teren LPKiW Myślęcinek od wezwania lub 

uruchomienia alarmu . Wykonawca może zaproponować w formularzu ofertowym czas reakcji do 

10 min., do 20 min., do 30 min., powyżej 30 min. W tym kryterium może otrzymać max. 30 pkt. 

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:  

Czas reakcji tj. czas na przybycie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 

pracownikami dozoru)na teren dozorowany tj. teren LPKiW Myślęcinek od wezwania lub 

uruchomienia alarmu  – Do 10 min. (i włącznie) od momentu zgłoszenia zdarzenia na 

udostępniony dyżurny 24 godz. nr tel. Wykonawcy w postaci ustnego zgłoszenia 30% =30pkt. 

Czas reakcji tj. czas na przybycie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 

pracownikami dozoru)na teren dozorowany tj. teren LPKiW Myślęcinek od wezwania lub 

uruchomienia alarmu    - Do 20 min. (i włącznie)  od momentu zgłoszenia zdarzenia na 

udostępniony dyżurny 24 godz. nr tel. Wykonawcy w postaci ustnego zgłoszenia 20%=20 pkt. 
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Czas reakcji tj. czas na przybycie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 

pracownikami dozoru)na teren dozorowany tj. teren LPKiW Myślęcinek od wezwania lub 

uruchomienia alarmu – Do 30 min. (i włącznie) od momentu zgłoszenia zdarzenia na 

udostępniony dyżurny 24 godz. nr tel. Wykonawcy w postaci ustnego zgłoszenia 10%=10 pkt. 

Czas reakcji tj. czas na przybycie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 

pracownikami dozoru)na teren dozorowany tj. teren LPKiW Myślęcinek od wezwania lub 

uruchomienia alarmu - Powyżej 30 min. od momentu zgłoszenia zdarzenia na udostępniony 

dyżurny 24 godz. nr tel. Wykonawcy w postaci ustnego zgłoszenia 0%=0 pkt. 

Czas max. reakcji 35 min. od czasu złożenia zgłoszenia (kary za przekroczenie czasu). 

Zdarzenie z uwzględnieniem czasu reakcji zostanie udokumentowane w dzienniku służby (książki 

dyżurów). 

Zamawiający przyznaje punkty w całości, bez punktacji częściowej tzn., można zaoferować 

odpowiednio czas reakcji -podjęcie wymaganego działania (samochód wraz z min. 2 

pracownikami dozoru)  do 10 min., do 20 min., do 30 min., powyżej 30 min.  i otrzymać 

odpowiednio 0, 10, 20, 30 punktów (%). 

1 % = 1 pkt. 

LP =C + CR = 100 pkt. 

LP-liczba punktów badanej oferty 

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (LP). 

5.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom ogłoszenia i została uznana, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 

oceny ofert.  

5.4.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczba punktów, 

sporządzona na załączonym wzorze formularza ofertowego (Zał.nr 3), zawierająca cenę 

wynagrodzenia brutto (I kryterium oceny) plus Czas reakcji tj. czas na przybycie patrolu 

interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 pracownikami dozoru)na teren dozorowany tj. teren 

LPKiW Myślęcinek od wezwania lub uruchomienia alarmu  (II kryterium oceny).  

VI. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:  

a) aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, (kopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem). 
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Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia, brakujących w ofercie informacji i 

dokumentów, poprawy omyłek rachunkowych, pisarskich, dopuszcza się występowanie do 

Wykonawcy, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznego 

doręczenia odpowiedzi na wezwanie, nastąpi odrzucenie oferty. W takim przypadku komisja 

przetargowa przeanalizuje zawartość następnej w kolejności oferty posiadającej najniższą 

wartość brutto. 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  

„Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy” , 
do sekretariatu LPKiW, do dnia 30.12.2020r., do godz. 900 na adres: 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 30.12.2020 r. o godz. 9.30 w świetlicy 

LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz. 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 

postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

VIII.      INNE: 

1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy będą 

porozumiewać się pisemnie lub e-mailem: sekretariat@myslecinek.pl (przy czym każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości mailowej), z 

zastrzeżeniem, że oferty (wraz z oświadczeniami i dokumentami składającymi się na ofertę –pkt V, 

VI. ogłoszenia, również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania)składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym. 

Zał. 1 – formularz ofertowy 

Zał. 2 – wzór umowy 

Zał. 3 – formularz ofertowy 

Zał. 4 – klauzura RODO 

 
 

Sporządził:       Zatwierdził: 


