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Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi                                                  Łódź,12.06.2018 r. 

ul. Lutomierska 108/112 
91-048 Łódź 
 

Zapytanie ofertowe  
Dotyczące: opracowania dokumentacji wykonawczej systemu SSP dla budynku 

sztabowego na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 
NIP: 7260004458, REGON: 470754976 

 
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej systemu SSP  w budynku 
sztabowym w oparciu o wymogi zgodne z PKN - CENT/TS 54 – 14 bez systemu oddymiania klatki 
schodowej. Projekt należy przygotować zgodnie z poniższymi wymogami: 

 system należy zaprojektować w oparciu o centralę FPA 5000 marki Bosch Security Systems 

 system ma umożliwić w przyszłości zsieciowanie centrali z pozostałymi budynkami 

 system należy wyposażyć w radiowe powiadomienie do pomieszczenia dyżurki przy wjeździe na 
teren obiektu 

Przedmiotowy projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. 
Jednocześnie Wykonawca winien opracować kosztorys inwestorski. 
 
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 załącznik nr 2  – Rysunek techniczny (rzuty kondygnacji) 
 
2. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA:   
1. Zamawiający wymaga od projektanta systemu aktualnego certyfikatu wystawionego przez Bosch 

Security Systems w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji systemu SSP. 
2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
4. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy. 
 
III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  jeden miesiąc od dnia podpisania umowy/zlecenia. 
       
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

      Wykonawca powinien przedstawić  ofertę na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1. 
     Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS:   
       do dnia  14.06.2018 r. do godziny 10:00. 
2. Ocena oferty  zostanie  dokonana  do dnia 14.06.2018 r.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena 100% 
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje  Wykonawców, którzy złożyli 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe za pośrednictwem podanych przez zainteresowanych adresów  
poczty elektronicznej lub telefonicznie.  
 

VIII. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA 
1.   Nie dopuszcza się zmiany cen w okresie trwania umowy. 
2.   Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z oferty Wykonawcy nastąpi                        
      na podstawie  faktury VAT / rachunku po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez  
      Zamawiającego Protokołem końcowego odbioru usługi Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia  
      rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Należność będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu       

prawidłowo  wystawionej faktury VAT / rachunku. 
4.   Fakturę VAT / rachunek należy wystawić i przesłać na adres: 
      Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
      ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 
      NIP: 726-000-44-58 
      W opisie faktury VAT / rachunku należy wskazać nazwę jednostki, w której została wykonana usługa. 
5.   Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w ust. 2 na osobę  
      trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
6.   Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w  pkt. III, w wysokości 0,5 % wartości 
wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.     

7. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie       
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20%  

      wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy. 
8   Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą VAT / 

rachunkiem za wykonanie zamówienia. 
9. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem usługi lub prowadzi ją w taki sposób, że zachodzi 

prawdopodobieństwo niewykonania jej w umówionym terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu zrezygnować z realizacji zamówienia  przed upływem terminu do wykonania 
usługi. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, o której 
mowa w pkt. VIII ust. 7.   

 
 
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO 
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), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Wojewódzki Policji w  Łodzi                          

z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, 91-048 Łódź 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - tel. 42 665 22 06, e-mail: ido@ld.policja.gov.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 

związanym z Zapytaniem ofertowym  na opracowania dokumentacji wykonawczej systemu SSP dla 
budynku sztabowego na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 prowadzonym z wyłączeniem 
stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

mailto:ido@ld.policja.gov.pl
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9.       Nie przysługuje Pani/Panu: 
          - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
          - prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
         - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  
          Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 
10.    Niniejsza klauzula informacyjna stanowi uzupełnienie ogólnej informacji, dostępnej na stronie     

podmiotowej BIP, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi będzie przetwarzał dane 
osobowe. 

          Link do strony:  
          http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-danych-

osobowych.html 
 

 
 
 

 
X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Inspektor pod numerem telefonu 42/665 39 79.                                
 

XI. ZAŁĄCZNIK 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Rysunek techniczny (rzuty kondygnacji) – załącznik nr 2 

http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-danych-osobowych.html
http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-danych-osobowych.html

