Chotcza, dnia 25.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe

1.
2.

3.
4.

Gmina Chotcza prosi o przedstawienie oferty na:
Usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego
ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji zainstalowanego systemu alarmowania.
Obiekty dla przedmiotu zamówienia:
a) Budynek Urzędu Gminy w Chotczy
b) Budynek Szkoły Podstawowej w Chotczy
c) Budynek Filii Szkoły Podstawowej w Tymienicy
Termin realizacji zamówienia: w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2020 r.
Usługa polega na podłączeniu do lokalnych systemów alarmowych i uruchomieniu
systemów wraz z przeszkoleniem w zakresie jego obsługi, który obejmuje:
a) Odbieranie sygnałów alarmowych od lokalnego systemu sygnalizacji włamań i
napadu przez Centrum Monitorowania Systemów Alarmowych torem z nadajnika
radiowego lub torem z nadajnika GSM;
b) Całodobowy, techniczny nadzór nad urządzeniami systemu monitorowania
przyjmującymi i przetwarzającymi sygnały alarmowe z obiektów Zleceniodawcy;
c) Natychmiastowe wysłanie patrolu interwencyjnego na określone zdarzenia w
nadzorowanym obiekcie, po otrzymaniu sygnału alarmowego, przy czym czas
reakcji od momentu otrzymania przez Wykonawcę sygnału alarmowego do
momentu przyjazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub wskazanego
przez urządzenia elektryczne monitoringu grupy interwencyjnej nie może wynosić
więcej niż 10 minut;
d) Dokonanie przez przybyły na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny, zewnętrznego
sprawdzenia i zabezpieczenia chronionego obiektu, bez wchodzenia do wewnątrz
budynku stanowiącego własność Zleceniodawcy za wyjątkiem jego pisemnego
upoważnienia do takiej czynności;
e) Przekazanie informacji w razie zaistnienia takiej konieczności o powstałym
zdarzeniu w nadzorowanym obiekcie, właściwej miejscowo jednostce Policji oraz
ewentualnych działań zabezpieczających obiekt;
f) Konserwację systemów alarmowych co najmniej 1 raz na kwartał, obejmującej co
najmniej:
 Sprawdzenie instalacji, w tym rozmieszczenia czujek i zamocowania całego
wyposażenia oraz urządzeń;
 Sprawdzenie poprawności działania czujek stałych i uruchamianych ręcznie;
 Sprawdzenie zgodności wszystkich połączeń giętkich;
 Sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych;
 Sprawdzenie centrali;
 Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu;
 Sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora
alarmowego;
 Sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy.

g) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji mających znaczenie dla stanu bezpieczeństwa Zamawiającego;
h) W przypadku niewłaściwego użycia przez Zamawiającego systemów alarmowych,
Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe;
i) W przypadku zaistnienia zdarzenia np. uszkodzenia systemu alarmowego lub
zabezpieczeń fizycznych budynku Wykonawca niezwłocznie powiadomi
Zamawiającego (osobę upoważnioną);
j) W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
uszkodzenia zabezpieczeń budynku, Wykonawca zabezpieczy obiekt dozorem
fizycznym do czasu usunięcia usterki, bez kosztów z tego tytułu dla
Zamawiającego;
k) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w pełnej sprawności lokalnego
systemu alarmowego Zamawiającego.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
a) Aktualna koncesja wydana przez MSWIA uprawniającą do prowadzenia
działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważną w okresie i na obszarze
realizacji zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez spółkę wymagane
koncesje dla wszystkich wspólników jeżeli koncesja nie jest wydana na spółkę;
b) Oświadczenia o niekaralności dla Wykonawcy lub Wykonawców (wszystkich
wspólników spółki);
c) Formularz oferty;
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
6. Wykonawca wykona całość zamówienia we własnym zakresie, bez możliwości zlecenia
zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca dysponować musi
własnym monitoringiem, własnymi patrolami interwencyjnymi, własnym serwisem.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą
starannością i w zgodzie ze wszelkimi normami prawnymi, w szczególności z ustawą o
ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) oraz
pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, jak również zgodnie
z normami etycznymi oraz z powszechnie przyjętymi zasadami wykonywania usługi o
tym charakterze.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy akceptacji następujących warunków płatności:
wynagrodzenie należne Wykonawcy następować będzie, przelewem na wskazany w
fakturze / rachunku rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za dany miesiąc kalendarzowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury w ciągu 7 dni roboczych od
dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
10. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia
zamówienia.

11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. zamawiający nie dopuszcza Podwykonawców na etapie realizacji zamówienia.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w terminie do dnia
3.10.2017 r. do godziny 1000 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką
kurierską) na adres: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza – Józefów 60, 27-312
Chotcza, pokój nr 6.

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
…………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego Usługa ochrony w formie monitorowania i
ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji
zainstalowanego systemu alarmowego, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących
warunkach:
1. Usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego
ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji zainstalowanego systemu alarmowego:
a) Dla Urzędu Gminy w Chotczy
Cena oferty netto za 1 miesiąc ochrony monitorowania i konserwacji sytemu alarmowego
.……………… zł
Stawka ………. % VAT
Cena oferty

brutto

za 1 miesiąc ochrony monitorowania i konserwacji sytemu

alarmowego .……………… zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………
b) Dla Szkoły Podstawowej w Chotczy i Filii Szkoły Podstawowej w Tymienicy
Cena oferty netto

za 1 miesiąc ochrony monitorowania i konserwacji sytemu

alarmowego .……………… zł
Stawka ………. % VAT
Cena oferty brutto za 1 miesiąc ochrony monitorowania i konserwacji sytemu
alarmowego .……………… zł
Słownie: …………………………………………………………………………………
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Zobowiązujemy

się

wykonać

przedmiot

zamówienia

zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:

……………………………………………tel.……………………………fax:……………email………………
5. Załącznikami do niniejszej oferty są :
1) ….......................................................................
2) ….......................................................................
3) .......................................................................
4) .......................................................................
…………………………, dnia………..2017 r.
…......................................................
(Podpis osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę na zapytanie ofertowe:
„Usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego
ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji zainstalowanego systemu alarmowego”

Oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadam wiedzę i doświadczenie,
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

............................ dn. ………………….. r.

........................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

