
 

 

 

 

W przypadku podania danych osobowych – szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: 

www.zzm.mswia.gov.pl/rodo  
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Ad I/1 – 2222 – 34 - 2715/2019 

 
 
 
 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 
                                                                Nr postępowania 11/Adm/2019 
 
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A, 00 – 725 Warszawa, 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 
równowartości kwoty 30 000 euro (do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA nr 
3/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, które opublikowane jest na stronie www.zzm.mswia.gov.pl  
w zakładce informacje → dokumenty. 
Informacje dotyczące przebiegu postępowania, także publikowane będą na stronie Zamawiającego  

w zakładce Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień 
publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia

1:
  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci LAN w budynku ZZM MSWiA przy ul. Chełmskiej 8A w 

Warszawie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) instalację sieci strukturalnej przewodem FTP kat. 6A; 

b) trasy kablowe, przewody prowadzone nad sufitem podwieszanym w peszlach; 

c) przepusty kablowe w szachtach elektrycznych prowadzone w peszlach lub bezpośrednio                              

z serwerowni w korytach instalacyjnych; 

d) w pomieszczeniach biurowych instalację sieci strukturalnej należy prowadzić w korytach 

instalacyjnych 60x90 umożliwiających montaż gniazd logicznych kategorii 6A; 

e) wykorzystanie istniejącej infrastruktury w celu przeprowadzenia przewodów; 

f) ilość punktów logicznych – 70 szt.; 

g) montaż szafy serwerowej 42U 800/1000/2000 z wyposażeniem (wiatraki, patchpanele kategorii 

6A ekranowe – 3 szt., listwa zasilająca do szafy rack z ochronnikiem przepięciowym – 1 szt.); 

h) gniazda logiczne jak i szafa serwerowa powinna mieć dodatkowe uziemienie; 

i) wejścia kablami do pomieszczeń biurowych poprzez przewiert nad sufitem podwieszanym; 

j) światłowód pomiędzy piętrami MM, duplex LC-LC 850 nm. 

Trasy sieci LAN obrazują załączniki 1 i 2. 

Wzór umowy stanowi załącznik (dostępny na stronie www.zzm.msw.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne → 

zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt 8 

ustawy). 

                                                        
1
 załączyć specyfikację dotyczącą przedmiotu zamówienia 

http://www.zzm.mswia.gov.pl/


 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę, stosownie do treści art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), osobę 

bezpośrednio wykonującą przedmiot zamówienia. 

2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 2, a także uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 10 ust. 1 pkt 4 wzoru 

umowy.  
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 24.12.2019 r. 

3. Proponowane kryteria oceny ofert – najniższa cena. 

4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty/oświadczenia wymagane przez Zamawiającego: 

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  

z rejestru przedsiębiorców*, 

2) koncesja, zezwolenie, uprawnienia w zakresie*: 

…………………………………………………………………………… 

3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę i inne dokumenty załączone do oferty podpisuje pełnomocnik, 

4) oświadczenie dotyczące*: 

……………………………………………………………………………………………………… 

5) kosztorys ofertowy
2
* w branży: 

………………………………………………………………………………………………… 

6) inne*: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 sieć 

LAN o wartości nie mniejszej niż 40 tys. brutto,  

(na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Zamawiający żąda przedstawienia wykazu usług w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania); 

 spełniają warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

– na kwotę nie niższą niż 40 tys. pln 

(na potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda 

przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia). 
 

5. Termin składania ofert faxem* (nr fax 022 851 67 95), e-mailem* (zzm@zzm.mswia.gov.pl), w siedzibie*   
(ul. Chełmska 8 A, 00-725 Warszawa) Zamawiającego upływa dnia 6.12.2019 roku. 

 

6. Osoba/osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania: 
p. Marek Nocoń – Wydział Administracji ZZM MSWiA 

(imię i nazwisko – komórka organizacyjna) 

do kontaktu: nr telefonu 022 433 19 18 
7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, 
str.1), zwanym dalej „RODO”, informuje się, że: 

1) administratorem pozyskanych danych osobowych jest: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A tel. 22 / 433 19 01, fax: 

22 / 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl; 

2) w ZZM MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: 

- e-mail iod@zzm.mswia.gov.pl  

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Chełmska 8A, 00 - 725 Warszawa; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz jego archiwizacji na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA Nr 3/2017 z 

dnia 10.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

                                                        
2
 w przypadku robót budowlanych 
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nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, które opublikowane jest stronie www.zzm.mswia.gov.pl  

w zakładce informacje/ dokumenty; 

4) podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku 

złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem; 

5) dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

6) osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz okres 

archiwizacji. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Wyk. w 1 egz. – strona internetowa/tablica ogłoszeń  
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