
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej  

30 000 Euro 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

konkurencyjnym tj. przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny 

oraz w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). 

 

I. Zamawiający: 

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. 

Kamieniec, ul. Polna 2 

42-674 Zbrosławice  

Adres email: sekretariat@olr-kamieniec.pl 

Adres strony internetowej: www. olr-kamieniec.pl 

Nr NIP: 6452167664, Nr REGON: 276112481, Nr KRS: 0000566979 

Tel.32 233 78 77, faks: 32 233 78 19 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 30 000 Euro na: „Świadczenie usługi w 

postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia  Ośrodka Leczniczo – 

Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w 2018 roku” 

 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):       79710000-4 usługi ochroniarskie  

II. Termin realizacji zamówienia:  

Od 01.01.2018r. do  31.12.2018r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym: 

Spełnienie warunków określonych w SIWZ. 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert 

Miejsce: Siedziba Zamawiającego, sekretariat na I piętrze w budynku pałacu 

Termin: 12 .12.2017r. godz. 12 00 

 

V. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Miejsce: Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna  na  I piętrze w budynku pałacu 

Termin: 12.12.2017r., godz. 12 30 

 

VI. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (W%) 

Cena – 80% 

Termin płatności – 20% 

 

VII. Informacje dla Wykonawcy: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
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2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

3. Wadium: brak wadium. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 

5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:  

Natalia Malek  tel. 32 2337877 

 

VIII. Materiały do pobrania  ze strony internetowej Ośrodka; www.olr-kamieniec.pl lub 

osobiście w siedzibie Ośrodka w sekretariacie. 

 

Wykaz materiałów  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami: 

a).  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

b).  Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

c). Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia z postępowania 

d). Załącznik nr 4 – Doświadczenie zawodowe 

e). Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

Kamieniec, dnia 05.12.2017r.                                          Grażyna Osińska 

        Prezes Zarządu 


