
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE 
PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
 
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź ogłasza postępowanie 
MOZ.2510.1.2017, którego przedmiotem jest Usługa ochrony osób i mienia obiektów i terenu Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. 
 
 
Opis przedmiotu:   
1. Przez kompleksową ochronę rozumie się ochronę osób i mienia obejmującą cały teren znajdujący się we 

władaniu Zamawiającego wraz z wszelkimi budynkami znajdującymi się na tym terenie, ograniczony 
odpowiednio ogrodzeniem, a także wszelkie ruchomości znajdujące się w tym terenie oraz  w budynkach.  

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania  
i stanowi jego integralną część. 

3. Zamawiający na podstawie art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z zamówień 
uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia podstawowego na warunkach 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy. Całkowita wartość ewentualnych zamówień 
uzupełniających nie przekroczy kwoty 50.751,65 zł netto.   

4. Zamawiający podczas realizacji umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, na zasadach 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy. Wysokość prawa opcji została określona 
na 10% wartości zamówienia.  

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 
 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. 
94-303 Łódź,  ul. Konstantynowska 8/10 

 
Usługa ochrony osób i mienia obiektów i terenu Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. 

 
Nie otwierać przed dniem 05.04.2017r. do godz. 12:00 

6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Spółka  
z o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 05.04.2017 r. do godz.11:30 

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka z o.o., 94-303 Łódź, ul. 
Konstantynowska 8/10,w : 
 

w dniu 05.04.2017 r. o godz. 12:00 

8. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

9. Dokumenty niezbędne do przygotowania i złożenia oferty należy pobrać ze strony internetowej 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. ”  http://bip.zoo.lodz.pl/  - zakładka:  przetargi. 

 
 
 


