
 
 
 
 
...............................................                     Piotrków Tryb, dnia 22 grudnia 2014 r.  
(pieczęć jednostki Zamawiającego 
dla której realizowane jest zamówienie) 

 
 
 

 
N/znak: SM.S/231-29/2014 

 
 

 
 

 
Zaproszenie do składania ofert 

w post ępowaniu o warto ści nie przekraczaj ącej  
równowarto ści kwoty 30.000 euro 

na wykonanie instalacji okablowania strukturalnego 
(instalacja komputerowa i telefoniczna)  

w pomieszczeniach Stra ż Miejska w budynku ul. 
Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim..  

 
 
 

I. Nazwa ( firma ), adres Zamawiającego; 
 
Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim  
97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Słowackiego 19 
z siedzibą przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do 
złożenia oferty na  

 
II. Opis przedmiotu zamówienia; 

 
Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa i 
telefoniczna) w pomieszczeniach Straż Miejska w budynku ul. Słowackiego 19 
97-300 Piotrków Trybunalski wg projektu instalacji okablowania strukturalnego ( 
załącznik nr 1 ). 

 
III. Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania w/w usług za pomocą 

własnych narzędzi i przyrządów. 
 

IV. Wykonawca, przed złożeniem oferty, jest zobowiązany do przeprowadzenia 
wizji lokalnej z której zostanie sporządzony protokół.  

 
V. Zleceniodawca nie dopuszcza realizacji usługi przez podwykonawców. 

 
VI. Wykonawca w celu potwierdzenia, iż posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązany jest do złożenia 
potwierdzonej kopii posiadanego certyfikatu uprawniającego do wykonania sieci  

   teleinformatycznych.  



 
VII. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu bhp i 

p.poż w czasie wykonywania umowy. 
 

VIII. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie 
realizacji niniejszej umowy.  

 
 

IX. Termin wykonania zamówienia; do 23 stycznia 2015r. 
 

X. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 
 

   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:  
a) osobiście w siedzibie: Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ul. 

Słowackiego 19, 
b) przesłać na adres: Straż Miejska 97-300 Piotrków Trybunalski ul. 

Słowackiego 19 
 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 5 stycznia 2015 r. do godz. 14 00. 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez otwierania.  

      Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie: 
      Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 
     <  nazwa Zamawiającego > 

          <  adres Zamawiającego   > 
 <  nazwa i adres Oferenta> 
 
      OFERTA dot. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie  
                                  przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na  
                                  wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (instalacja  
                                  komputerowa i telefoniczna) w pomieszczeniach Straż Miejskiej  
                                  w budynku ul. Słowackiego 19 w  Piotrkowie Trybunalskim. 
 

     NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert> 
 
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2), 
b) kopia certyfikatu, 
c) potwierdzenie z podpisem Zamawiającego z wizji lokalnej, 
d) wypełnioną i podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach .  
 

 
XI. Sposób otwarcia ofert; 

1. Otwarcie ofert nastąpi przez osobę upoważnioną przez Komendanta Straży 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, które odbędzie się w siedzibie 
zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19 pokój nr 2, 
w dniu  02.04.2013. o godz. 1000. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a 
także cenę oferty. 

 



XII. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty. 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający 
przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze 
wskazaniem jego znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 
      - cena 100 %  
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium  
    oceny  
 

 
XIII. Wzór umowy stanowi  załącznik nr 3. 

 
 
 
 
 
 
       

 
Z-ca Komendanta  
Straży Miejskiej  
w Piotrkowie 
Trybunalskim 
 
Zbigniew Mi śkiewicz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


