Warszawa, dnia 14.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr postępowania 9/Zzp/22
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 kwoty 130 000 netto pln
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych
MSWiA Nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nie większej niż 130 000 pln netto, które opublikowane jest na stronie www.zzm.mswia.gov.pl
w zakładce informacje → dokumenty.
Informacje dotyczące przebiegu postępowania, publikowane będą także na stronie Zamawiającego
w zakładce Zamówienia publiczne → Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu w budynku biurowo - internatowym
przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie, w tym:
1) zakup i montaż sprzętu Kontroli Dostępu przy trzech drzwiach wejściowych do budynku
oraz windzie,
2) zakup (rejestratora trzech kamer i dysku twardego) oraz montaż ww. sprzętu Systemu Monitoringu
CTV,
3) konfiguracja istniejącego Systemu Monitoringu CCTV z przeniesieniem okablowania i rejestratora,
4) konserwacja przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania Umowy,
5) usuwanie awarii przedmiotu Umowy, przy czym podjęcie czynności usunięcia następstw awarii
powinno nastąpić w ciągu 2 godzin od zgłoszenia,
6) udzielenie 24-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę i sprzęt, obligującą do usunięcia wad
w terminie 48 godzin od wystąpienia usterki.
Wzór umowy w załączeniu.
2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy
3. Termin składania ofert: do dnia 22.06.2022 r. na adres e-mail: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl
4. Kryteria oceny ofert:
kryterium – cena oferty

– 100%

najniższa cena
ze wszystkich ocenianych ofert
---------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów
cena z oferty ocenianej
5. Do

oferty

należy

załączyć

następujące

dokumenty/oświadczenia

Zamawiającego:

ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MSWiA
00–725 Warszawa, ul. Chełmska 8A, tel. 22 433 19 01, fax. 22 851 67 95, email: zzm@zzm.mswia.gov.pl
NIP: 521 31 59 655, REGON: 017342084

wymagane

przez

1)

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego z rejestru przedsiębiorców,

2)

koncesja, zezwolenie, uprawnienia w zakresie*: wdrażania Systemów Kontroli Dostępu do
obiektów biurowo internatowych lub użyteczności publicznej, ograniczających dostęp osób
niepowołanych do informacji, dóbr materialnych i pomieszczeń oraz stosowania wysokiej jakości
używanych produktów,

3)

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie niższą niż 50 tys. pln.

6. Osoba/osoby do kontaktu:
Urszula Jurczak
e-mail: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że:
1) administratorem podanych danych osobowych jest:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych 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) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ZZM MSWiA:
- e-mail iod@zzm.mswia.gov.pl
- poczta tradycyjna na adres: ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów
Mieszkaniowych MSWiA Nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nie większej niż 130 000 pln netto, 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.

