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Białystok, 31 sierpnia 2021 r. 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia  

 

„Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. 

zlokalizowanych w Białymstoku” 

 

znak postępowania nadany przez Zamawiającego: 

 

PKS NOVA – DA/2021/08/1 

 

 Zamawiający spółka Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Białymstoku, niniejszym ogłasza, że organizuje postępowanie o udzielenie zamówienia pn. 

„Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. 

zlokalizowanych w Białymstoku”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w przepisach § 23 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

zamawiającego. 

Niżej zamawiający wskazuje podstawowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania. 

1. Wskazanie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej 

Nova S.A. zlokalizowanych w Białystoku. Postępowanie zostało podzielone na 2 części:  

a) część 1 - ochrona obiektów Zamawiającego zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. 

Bohaterów Monte Cassino 8 i 14 wykonywana za pośrednictwem stałego, jednoosobowego 

posterunku ochrony fizycznej, we wszystkie dni tygodnia, przez 8 godzin w ciągu doby oraz 

monitorowanie sygnału z kamer monitoringu wyposażonych w detekcję ruchu i 

podejmowanie, w razie konieczności, interwencji przez dwuosobową specjalistyczną 

formację ochronną wyposażoną środki przymusu bezpośredniego, 

b) część 2 – dostawa i montaż w obiekcie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 systemu 

monitoringu wizyjnego składającego się z 8 kamer z detekcją ruchu. 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.  

Okres realizacji zamówienia:  

a) część 1 – od 14 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.,  

b) część 2 – w terminie 7 dni od podpisania umowy.  
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2. Kryteria oceny ofert. 

 

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto, znaczenie 100 %. 

 

3. Termin i miejsce składania ofert. 

Miejsce składania ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Bohaterów 

Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, sekretariat. 

Termin składania ofert: do 7 września 2021 r., godz. 13:00. 

Miejsce otwarcia ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Bohaterów 

Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, sala konferencyjna.  

Termin otwarcia ofert: 7 września 2021 r., godz. 13:05. 

4. Inne istotne informacje. 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: PKS NOVA - DA/2021/08/1. Wykonawcy we wszystkich 

kontaktach z zamawiającym powinni powoływać  się na ten znak. 

 


