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Łódź, dnia 26 listopada 2019 r. 

Zamawiający: 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

KRS: 0000187053 

NIP: 7251870050, REGON: 473214329 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonym 

 na podstawie art. 138o,  

o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.19.1843), którego przedmiotem jest: 

 

Świadczenie usług ochrony osób, mienia, terenu i obiektów 

należących do „Bionanopark” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  

przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź 

Nr postępowania  BNP/ZP-9/2019 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości  

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy oraz opisane i zaadresowane na Zamawiającego, a mianowicie:  

 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

Oferta do postępowania pn.  

Świadczenie usług ochrony osób, mienia, terenu i obiektów należących do „Bionanopark” sp. z 
o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź 

 
Nr sprawy: BNP/ZP-9/2019 

Nie otwierać przed dniem 5.12.2019 r. do godz. 10:30 

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: „Bionanopark” sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 

93-465 Łódź,  sekretariat  w godzinach  9°° - 15:00.  
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Oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.18.2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 

Termin składania ofert upływa dnia 05 grudnia 2019 r. o godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 grudnia 2019 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – 

„Bionanopark” sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, Sala Konferencyjna I piętro.  Otwarcie 

ofert jest jawne. 

W sytuacji złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 

zwróci ofertę złożoną po terminie. 

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia: 

1.1. ochrona osób, mienia, terenu i obiektów należących do „Bionanopark” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 

ul. Dubois 114/116; 93-465 Łódź, 

1.2. teren zewnętrzny oraz budynki A, B i C (pow. użytkowa około 18000 m2), garaż wielopoziomowy 

na około 150 miejsc parkingowych. 

Termin realizacji umowy: od 14  lutego 2020 r. od godziny 00:00 do 28 lutego 2022 r. do godziny 

00:00. 

Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz jego zakres, warunki jakie powinien 

spełnić Wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie, a także zasady jakimi 

będzie się kierować Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty zawarte zostały w 

REGULAMINIE -dostępnym w pliku zamieszczonym na stronie www.bionanopark.pl. 

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie niżej podane 

kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób przedstawiony poniżej: 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium {%} 

1. Cena 100% 

 

Maksymalna liczba punktów z wyżej wskazanego kryterium wynosi 100 punktów. Kryterium „Cena” 

będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie całości usługi stanowiącej przedmiot 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

 

http://www.bionanopark.pl/

