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Zgorzelec, dnia 14.12.2016 r. 

       

         

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 € 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(art. 4. pkt 8) 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Powiat Zgorzelecki 
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A,  
59-900 Zgorzelec, NIP 615 18 11 188,  
reprezentowany przez: 
Danutę Świątek - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” 
ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec, 
tel. 075 64 916 30, faks 075 77 54 678  
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: 
Barbara Juszkiewicz – Administrator  

tel. 75 64 916 32   fax  75 77 54 678   e-mail: przetargi@dps-jurzenka-zgorzelec.pl 
          
II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Niniejszym pismem zapraszam do złożenia oferty cenowej na: 
 
Monitorowanie systemu alarmowego wraz z reakcja Grupy Interwencyjnej dla obiektów Domu Pomocy 
Społecznej Jutrzenka  w Zgorzelcu. 
Opis przedmiotu zamówienia :  
      Przedmiotem zamówienia jest bezpłatne podłączenie systemu alarmowego Zamawiającego do systemu 

monitorowania –  Alarmowego Centrum Odbiorczego Wykonawcy, oraz ochrona obiektów (tj. 5 budynków) 
wyposażonych w stacjonarny systemy alarmowy, w formie: 

2.1 monitorowania (dozoru sygnałów przesyłanych z systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach, po łączach 
telefonicznych); 

2.2 zakres monitorowania obejmuje: włamania, uzbrojenie, rozbrojenie, usterki, test łączności; 
2.3. usługa monitorowania systemu wraz z reakcją Grupy Interwencyjnej winna być wykonywana codziennie,  
      całodobowo, także w dni wolne od pracy i obejmuje:  
2.4.  rejestrowanie wszystkich informacji (w tym sygnałów alarmowych) przyjętych z chronionego obiektu;  
2.5.  zapewnienie gotowości Grupy Interwencyjnej i jej natychmiastowe uruchomienie po odebraniu sygnału  
        alarmowego lub wezwaniu telefonicznym zgłoszonym przez uprawnione osoby – w celu wyeliminowania   
        zagrożenia oraz zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego, nie dłużej niż 60        
        minut; objęciem obiektów ochroną fizyczną bezpośrednią na zlecenie Zamawiającego; 
2.6 zadaniem Grupy Interwencyjnej po dotarciu do obiektu  Zamawiającego jest w szczególności: sprawdzenie 

przyczyn alarmu i dokładne sprawdzenie obiektu, zamknięcie okien i drzwi, zabezpieczenie obiektu 
2.7.  zawiadamianie w razie konieczności: Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego w celu podjęcia 

właściwych działań; 
2.8.  czas reakcji Grupy Interwencyjnej, dojazd do chronionego obiektu oraz podjęcie działań ochronnych i 

zabezpieczających po zgłoszeniu alarmu nie powinien być dłuższy niż 15 minut w godzinach 07:00 -19:00 i 10 
minut w godzinach 19:00- 07:00. 

1. Ochrona i monitoring obiektów oraz mienia: 
1.1. Obiekt nr 1 – budynek socjalny nr 1 Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka , ul. Przechodnia 8, a w nim:  
       piwnica, I piętro, II piętro, strych. 
1.2. Obiekt nr 2 – budynek mieszkalny nr 1-7  Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka , ul. Przechodnia 8, a w nim: 

parter, I piętro, strych; 
2.3.  Obiekt nr 3 – budynek administracji nr 8  Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka , ul. Przechodnia 8, a w nim:  
 piwnica, I piętro, II piętro; 
2.4. Obiekt nr 4 – budynek mieszkalny nr 9-11 Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka , ul. Przechodnia 8, a w nim:  
       piwnica, I piętro, II piętro, strych. 
2.5. Obiekt nr 5 – budynek mieszkalny nr 12 Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka , ul. Przechodnia 8, a w nim: 
        I piętro, II piętro; 
       Ochrona i monitoring w/w obiektów odbywać się będzie w oparciu o istniejący  system sygnalizacji alarmowej, 

pracującej na bazie centrali alarmowej Power 832 
      System wraz z instalacją został zamontowany w 1997r. 
UWAGA : W celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zaleca się dokonanie wizji 
lokalnej. 
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II. WYMAGANIA OD WYKONAWCY 

       1 Wykonawca (oferent) ubiegający się o niniejsze zamówienie winien wykazać, iż spełnia  warunki dotyczące: 
       1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
1.4. posiadania własnej Grupy Interwencyjnej, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
       i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych   
      formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z dnia    
      16 listopada 2011 r.  § 1 pkt. 3 rozporządzenia  z późn. zm.) 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Zaproszenia do składania ofert.  

 
III. WYKONAWCA DO OFERTY MUSI ZAŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY   

  
1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.), 

2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł 
(słownie: jeden milion złotych 00/100).  
 
Dokumenty wymienione  w pkt.: 1 i 2 należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

      
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą w/w dokumentów lub dokumenty  
załączone nie będą potwierdzały spełnienia postawionego warunku, oferta Wykonawcy nie będzie brana pod 
uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
IV. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia. 
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty według takiego samego schematu, załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi byś sporządzona w formie pisemnej, 

czytelnie w sposób trwały. 
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
5. Wszelkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
6. Pełnomocnictwo (w przypadku popisywania oferty przez pełnomocnika) do podpisania oferty winno być 

dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie 
wynika ono z przepisów lub z innych dokumentów dołączonych do oferty. 
 
Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W sytuacji gdy 
Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentu, Zamawiający przed podpisaniem umowy zwrócił się o jego 
przedłożenie ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)  
 

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składaną w formie pisemnej należy umieścić w kopercie 
zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej pieczęcią firmy oraz opisać w następujący sposób:  

         
         ROZPOZNANIE CENOWE  
         Oferta na:     

Monitorowanie systemu alarmowego wraz z reakcja Grupy Interwencyjnej dla obiektów Domu Pomocy  
Społecznej Jutrzenka  w Zgorzelcu. 

Ofertę należy złożyć:  

 w siedzibie - Domu  Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, ul. Przechodnia nr 8, budynek 
administracji, I piętro, sekretariat. 

 przesyłką pocztową na adres: Dom  Pomocy Społecznej „Jutrzenka”, 59-900 Zgorzelec, ul. Przechodnia nr 8, 
 

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną (skan oferty oraz załączników) na adres: 

 na adres mailowy:  przetargi@dps-jutrzenka-zgorzelec.pl  
W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną należy potwierdzić telefonicznie jej otrzymanie przez 
zamawiającego przed terminem składania ofert. 
 
           w terminie:  nie później niż do dnia 19.12.2016 r. do godz. 10:00  
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IV.  Termin wykonania zamówienia:  od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.  
V.   WYBÓR OFERTY 

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:   cena ofertowa. 
Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się 
będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).   

2.  W czasie obowiązywania umowy, cena brutto zawarta w ofercie jest ceną ryczałtową, kompletną i ostateczną. 
 

VI. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 
 
VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

1.  wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w zaproszeniu. 

2.  zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym 
etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

3. wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze poprzez stronę BIP Starostwa Powiatowego  
w Zgorzelcu oraz stronę BIP Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu 

 
 
 
Załączniki: 
1 formularz oferty – załącznik nr 1 
2. oświadczenie - załącznik nr 2 

         

 
          

 
Dyrektor  

            Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”  
         w Zgorzelcu 
                  Danuta Świątek 

 

 


