Dnia 13 maja 2021 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Otwocku
Sygn. sprawy: Dyr.26-33/21
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Sąd Rejonowy w Otwocku na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia Oferty w
sprawie wykonania: dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu CCTV IP w
budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 oraz na dwóch piętrach
wynajmowanego budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3
1. Ofertę należy złożyć:
1)

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego;

2)

e-mailem na adres administracja@otwock.sr.gov.pl

Na kopercie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
systemu CCTV IP w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 oraz
na II piętrach wynajmowanego budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3 ”.
Zamawiający informuje, iż w związku z pandemią Covid-19 każda korespondencja, która
wpływa na Biuro Podawcze podlega 24-godzinnej kwarantannie. W związku
z powyższym Wykonawca przy składaniu pisma musi uwzględnić czas na jej
kwarantannę.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej systemu CCTV IP w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy
ul. Armii Krajowej 2 oraz na dwóch piętrach wynajmowanego budynku przy
ul. Powstańców Warszawy 3 w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
– Załącznik nr 1
3. Warunki dopuszczenia do udziału w rozpoznaniu cenowym:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone
przedmiotowe zamówienie skierował do realizacji umowy co najmniej jedną osobę
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych,
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania oraz
przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Wykazu
osób z informacją na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnego
do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zaproszenia.
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie realizacji umowy posiadał
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz zobowiązał się do posiadania
nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy.
W związku z powyższym, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Wykazu
wszystkich osób, które zostaną skierowane do realizacji umowy wraz
z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów potwierdzających posiadane przez pracowników kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przez zamawiającego.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
4. Kryteria oceny Ofert:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo
ofertę, zgodną z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
5. Termin realizacji zamówienia:
1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
6. Termin i sposób złożenia ofert:
Oferty na załączonym do zaproszenia „Formularzu Oferty – Załącznik nr 4” należy
złożyć w terminie do dnia 20 maja 2021 r., do godz. 12:00. Do Oferty należy
załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Irmina Miros, e-mail administracja@otwock.sr.gov.pl , tel. 22 778 – 20 – 56
8. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ceny lub innych
warunków realizacji zamówienia z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze
Oferty, o ile kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia jest niższa niż cena najkorzystniejszej Oferty. Ostateczna decyzja o
podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.
2) Zamawiający dokona wyboru Oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
kryteriów oceny Ofert oraz ewentualnych negocjacji.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania oraz zastrzega
sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny.
Wykonawcy, których Oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych
roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej Oferty cenowej.
Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów
sporządzenia Oferty.
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4) Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej
z rozstrzygnięciem postępowania przez Zamawiającego.

w

związku

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku gdy nie można będzie dokonać
wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone Oferty
przedstawiają taki sam bilans cenowy Ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
Ofert dodatkowych.
6) Niniejsze Zaproszenie do składania Ofert nie stanowi zobowiązania Sądu
Rejonowego w Otwocku do zlecenia zamówienia, w tym do zawarcia umowy.
7) Niniejsze Zaproszenie do składania Ofert uzupełnia klauzula informacyjna RODO
według wzoru obowiązującego u Zamawiającego – Załącznik nr 5
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Elektronicznie podpisany
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W załączeniu:
1.

Opis przedmiotu zamówienia

2.

Projekt umowy

3.

Wykaz osób

4.

Formularza Oferty;

5.

Klauzula Informacyjna RODO
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