
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski _ centrum Ksztalcenia Ustawicznego w oŚtrowcu
swiętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A

zaprasza do Śkładani! ofeń ceno*ych o równowańości poniźej 30.000 Euro
na świadczenie usług ochrony obiektórł, urządzeń i łTpoŚażenia CKU w 2019 r.

I. WARUNKI UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU:

ofeńy mogą składać podmioty posiadające zarejęstrowaną działalność gospodarczą oraz
spełniające waruŃi:

l. Posiadania wra\łnieji do wykoryrłarria działalrroQi lub cŻynności okeślonych w niniejszym
zaproszeniu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiada.rria.

2. Posiadania @wiediej wiedry i dorśwladczenia-
3. Ęspono.vłtnia odpowierlnim potencjałem technicm}łn omz osobami zdoln}rni do wykonania

zamówienia.
4. Znajdujące się w odpowiedniej s}tĘcji ekonomiczrcj i fimnsowej pozwalającej rra rcalizację

zamówięnia-

Spehrianie ww. warrmków potwierdza Wykonawca olśrłdarlczeniem sunowiąq,rn zdaczrik nr 1 do
ofęrty.

II. ZAKRES cZYNNoŚcI I oBowlĄzKÓw wYKoNAwcY:

1' Wykonywarrie cz}nności z nalez}tą starannością i zgodnie z obowiąującymi
przepisami.

2. Monitorowanie sygnałów lokalrrych systemów nadzoru wizyjnego oraz alamowego
zrrajdujących się w obiekcie wfaŻ z bieżącą konserwacją tych systemó\ł. obiekt
Centnrm Kształcenia Ustawicznego jęst w}posazony w system nadzoru wizyjnego
ftamery) z funkcją zapisu na dysk rcjestratola oraz systęm alamlowy z czujkami ruchu.

3. Nieopuszczanie stanowiska monitorowania bez uzasadnionej potrzeby.
4. Pełna znajomość topografii chronionych obiektów - rozkładu pomieszczeń' rvyjść, dróg

ewakuacyinych, itp.
5' Znajomośó rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu,

instalacji i sprzętu ppoż. olaŻ zawolów wodnych'
6. Zapalane i gaszenie świateł nocnych zewnętrŻnych i wewnątrz obiektów w zależrości

od potzeb.
7. Sprawdzanie i w razie potrzeby zamykanie okien w pomieszczeniach CKU omz

wygaszanie zbędnego oświetlenia.
8. Umięjętlość obsługi systemów alarmowych i p.zeciwpożarowych, vządzef

telekomunikacyjnych oraz telewizji przemysłowej (systemu monitoringu wizyjnego).
9' Załączanle ptzy kończeniu pracy oraz łyłączante przy rozpoczynaniu pracy lokalnego

systemu alarmowego. Zamykanie przy kończeniu pracy wszystkich drzwi wejściowych
oraz furtki na klucz.

10. Gospodarka kluczami do wszystkich pomieszczeń' w tym prowadzenie ewidencji
wydawania i przyjmowania Llucz).

1l. Nadzór i kontola nad sposobem korzyŚtania z wyrajmowanych przez najemców
pomięszczeń po godzinach pracy pracowników CKU.

12, Sporządzanie miesięczrrych Ż€stawień dotyczących wynajmu na podstawie ewidencji
wldawania i przyjmowania klucz;.

13' Nadzorowanie w czasie zjazdów parkingu w celu zaperłnienia drożności dróg
ewakuacyjnych oraz możliwości do.jazdu słuzb fatunko\łych.

14. Prowadzenie dziennika wykonlir'ania ochrony oraz na polecenie Dyrektora CKU innej
dokumentacji dotycŻącej ochranianego obiektu.

15' Fizyczne zabezpieczenie tęrenu i własności CKU przed przedostaniem się na chroniony
obszar osób nieuprawnionych do wstępu i przebywania, a w prz1padkach



uzasadnionych podejlzeniem popęłnienia przez te osoby pŹestępstwą i''ykoczenia lub
innej szkody, ujęcia ich i pŹetrzymania celem niezwłocznego FzekaŻania tych osób
Policji lub inn1'rn uprawnionym organom z równoczesnym powiadomieniem Dyrel1ora
CKU.

16' Konwojowanie wańości pieniężnych w terminach uzgodnionych wcześniej
z zamawiającym (co najmniej 2 razy w ciągu miesiąca).

17' Kontrolowanie uprawnień osób do wstępu, przeb1.wania na terenie cKU oraz Ębu
opuszczania tego tercnu. Kierowanie interesantów CKU do odpowiednich komórek'
pomieszczeń lub pracowników'

l8. Sprawowanię kontroli nad legalnością w}.nosuenia z obiektów spŹętrr i mateliałów
bęĄcych własnością CKU.

19. stała, akt ''\łna obserwacja osób wchodzącycb i wychodzących z budynku.
20. Bezzwłoczne powiadamianie Dyrektora cKU o zdarzeniach przestępczych'

łykoczeniach lub innych szkodach zaistniĄch na terenie podlegając1rn ocbronie.
21' Patrolowanię i obchód terenu podlegającego ochronie co najmniej raz w ciągu 2 godzin.

W czasie zjazdów sfuchaczy CKU patrolowanie kor}tarzy oraz innych pomieszczeń'
w których gromadzą się słuchacze'

22'Dotłźla pomoc shrŹbom CKU w zakęsie utrz}'rnania porządku' np. odśńe'aJią
usuwania liści itp. odśnieżanie przejść i dojśó w godzinach 15:00 - 22:00 oraz w dniach'
w Ltórych CKU ńe pracuje.

23. Wyposżeńe pracowników ochlony, realizujących zadania ochronae, dozorujące
i nadzorujące w odpowiednie środki ochrony osobistej, obrony i łączności' zgodnie
z wymaganiami obowiązujących w t}'n zakręsie przepisów'

24. Za,per'łnienie podłączenia na własny kosŻ systemu alarmowego CKU do własnej
intastruktwy alarmowej celem elel'lronicznego nadzorcwania obiektu CKU
w godzinach 22:00 - 6:00.

25' Zapewnienie wykonania wszystkich zadań ochrony własnymi siłami i środkami oraz
dojazd własnej grupy interwencyjnej w przypadkach zainicjowania systemu aladnowego
lub 'vlystąpienia zdarzeń o charakt€rzę przęstępczym, klęsk zywiołowych lub pożaru.
Czas dojazdu gnrpy intelwencyjnej do obiektu cKU nie może pŹekoczyć 15 minut.

26. Zapęwnieni€ wykonywania innych niewymienionych wyżej czynności, którc są
niezbędne dla dobra chronionego obielrtu.

lll. CZAS oC]IRoNry l LlcZBA PRAcowNIKÓ\Ą :

1. cz).nności wchodzące w załres ochrony wykonywane będą:
a) poplzez ochronę fizyczną (osobową) w godzinach 6:00 22.00 ptzęz 'l drn

W tygodńu
b) popzez monitorcwanie sygnałów alarmu elektronicznego Wez'I óń w tygodniu w

godzinach 22:00 ó:00. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu cKU
cęlęm stwięrdzęnia fizyczrej możliwości podłączenia istniejącego w obiękcie systemu
alarmowego do własnej infiastnrktury alarrnowej.

2' Wymagana liczba pracowników ochrony w godz. 6:o0 - 22:00 - codziennie 1 (eden).
3. Zamawiający może zrłiększyć liczbę pracowników ochrony w niel1óIe dni tygodnia po

uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z Wykonawcą'

Iv. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIf,I

1. oferta powinna być sporządzolw na załączonyn druku Formularze oferĘ.
2. Do oferty nalę;ry załączyć:

a) wydruk ald]alnego wpisu z Centralnej Ewidęncii i Informacji o Działalności
Gospodarczej 1ub wydruk aktualnego wpisu do Knjowego Ręjęstru Sądowego,
jeżeli odrębne przepisy wymagają \łpisu do rejeŚtru' datowanego nie wcześniej niż
l miesiąc przed upł}rvem teminu składania ofeń;



b) oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność przęz Wykonawcę
aktualnej koncesji uprawniającej do świadczenia usfug ochrony osób i mięnia na
tereni€ Rzeczpospolitej Polskiej wydana przez Ministra spraw wewnętznych
i Administncji, udzielona według wymogów obowiązującej ustawy o ochronie osób
i mienia;

c) oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność przez wykonawcę polisy
lub innęgo dokumentu ubezpieczenia potwiedzającego, żr wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności c1rłilnej z t}t'u prowadzenia dŻiałalności
gospodarczej na kwotę nie niżsŻą niż 1.000'000,00 złoĘch;

d) *ykaz co najrnniej 1 osoby wpisanej na listę kwalifiko\łanych pracowników ocbrony
fizycznej (posiadającej uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej)
nadzorującej i kontroĘącej pracę pracowników ochrony fizycznej oraz wykaz co
najmniej 4 osób przęwidzianych do wykon1-wańa słuzby ochrony posiadających
wymagane kwalifikacje i uprawnienia, lub które przesĄ stosowne szkolenia
w zakresie ochrony osób i mienia.
Wykazy powirmy zawierac co najmniej imię i nazwisko olaz numęry legitymacji. Do
wykazów należy zńączyć pośłłiadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię
legiĘmacji kwalifikowanego pracownika ocbrony fizycznej nadzorującego
i kontrolującego pracę pracowników ochrotty flzycmej.

e) oświadczenie Wykonawcy, Że spełnia waruŃi udŻiafu w postepowaniu (zalącznik nr
I do oferty);

f1 wykaz co najmniej 5 wykonanych lub rłykon1'rvarrych usfug bezpośrędnięj ochJony
fuycznej w okesie ostatnich 3 la1 przed dniem wszczęcia postępowarria o udzielenię
zamówienią a jeżeli okes prowadzenia działalności jest kótsŻy _ w okresię
prowadzenia działalności, których jędnostkowa wańość w1niosła co najmniej
100.000,00 zł brutto. Wykaz powinien zawierać przedmiot i waltość usług, daty
wykonania i nazwy odbiorców usług. Do wykazu należy załączyć odpowiednie
dokumenty potwierdzające, źę usługi te zostały wykonane nalezycie;

g) oświadczenie o akceptacji treści umowy oraz umowy powierzeńa danych osobowych
(za|ącznik nr 2 do oferty)'

Załącznki otaz Wzory umów są dostępne równięż codziennie w pokoju nr 13 - pańel
budynku CKU - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 _ 15:00'

Dokwnęnty mogą być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem pzez wykonawcę.

v. TERMIN w}'KoNANlA ZAMÓwlEMA:

Rozpoczęcie 01 stycŻnia 2019 roku.
Zakończenie _ 3l grudnia 2019 roku'

vI. Kryterium oceny ofeń:

l00oń - cena.

Ofetta z najniższą certą otrz}łna l00 pkt' pozostałe proporcjonalnie mrriej' według
formuły:

cn / cr x 100 = liczba punktów
Gdzię:
Cn - najniższa cena spośród ofelt nieodrzuconych
cr _ cena ofeńy .ozpatywanej
100 - wskaźnik staĘ



vII. PozosTAŁEINFORMACJE:
1' Zamawiający w},maga' aby wykonanie zadń ocbrony, monitoringu systemu

alamowego i do.jazd grupy interwęncyjnej Wykonawca zapewnił przy Żaangażowaniu
własnych sił i środków.

2. wykon}Tr'anie zadań ochłony wykonawca powinien zapewnić przy zaangażowaniu
stałej gupy placowników ochlony zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Zmiany
praco\łników ochrony mogą następować tylko w wyjątkowych przypadkach i muszą
być uzgadniane z Zamawiaiącym.

3. Wykonawca powinien dokonać wizii lokalnei obiektu CKU celem stwięrdzęnia
tecbnicznej możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu alarmowego do
własnęi infrastruktury alarmowei.

4. Osoba do kontaktu: Kierownik Administacyjno-cospodaxczy w godz. 8:00-15:00 od
poniedziałku do piąłku, tel. 041 265 34 ó7, w. 105.

5. Miejsce wykonywania usług ochrony: Centrum Kształcenia Ustawicznego' ul.
sandomierska 2óA. 27-400 ostrorł iec Śu iętokrz1ski'

6. Adres do składania ofeń: centrum Ksztalcenia Uśtawiczn€go w Ostrowcu Św., ul.
Sandomiexka 26Ą 27-400 Ostrowiec Świętokr'yski'

7. oferty plosimy składać za pośIednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście
w zapieczętowanych kopeńach z napisem,,ochrona cKU - 2019 r.''

8' TermiD składaDia ofert upbYa z ddiem 20!LL20!!L!!$!Ł!L'!0Q.
W ptzypadku przesłania ofelty pocztą lub L-urierem liczy się data *plywu do CKU.

9. Cena ofęrtowa netto nie może pżekoczyć równowańości w złotych 30.000 Euro.
1 0. oferty złożonę po terminie będą zvwócone \łykonawcy bęz otwierania.
1 1. OferĘ o równowańości w zloiych powyżej 30.000 Euro, niezawier.ające wszystkich

sTmaganych dokumentów wymienionych w pkt. Iv lub przekraczające kwotę jaĘ
zamawiający froże ptzez\aczyć na ŚIinansowanie zamówienia nie będą
rozpatrFvane.
Kwota jaĘ Zamawiający zamierza przezlaczyć nł Śfinansowanie zamówienia
zostanie podanł podcŻas otwarcia of€rt.

12. Zamawiający zasttzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przycz;n.
13. Zamavłiający zastrz€ga sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia

ostatecmej ceny z wykonawcami, którzy złożyli ofeńy niępodlegające odrzuceniu
oraz spełniają wymagania zarłane w niniejszyn zaproszeniu'

14. Otwarcie ofeń oraz negociacie cenowe z oferęntami, których ofeńy nie podlegają
odmlceniu nastąpi w siędzibię Centrum Kształcenia Ustawicznego w osfowcu
swiętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26A 20.11.2018r. o qodz. l5:10.

15. W toku badania i oceny ofet Zamawiający możę żądać od wykonawców wyjaśnień
doryczących treści złożonych o[en.

16, Zmauiający zastrzega sobie możliwość prcwadzenia negocjacji cenowych w doł
wcelu ustalęnia ostatecznej ceny z wybranyn wykonawcą.

17.o w1nikach oceny ofęń CKU poinformuje na swojej strooie intemetow€j
www.ckuostrowiec.pl oraz poszczegó]rrych ofelentów _ za pośrednictwęm poczb/
ęl€ktronicznej.
W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego ofęrta została wybrana'
Zamawiający okeśli termin i miejsce zawarcia umowy, któIej wzóI stanowią załącznik
do zaproszenia.

18' Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej Unowy na
świadczenie usfug ochrony' wzory umów do pobrania: 

''Umowa 
ochrony 2019.pdf'

l9.Poza umową na świadczenie usłtrg ochrony wykonawca będzie zobowiązany do
zawarcia z cKU umowy powierzenia przetważania danych osobowych zgodnie
z załączonE \Ęzorefli 

''Umowa 
przetwarzłnia danych.pdP'



20. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy do przedstawienia
oryginałów koncesji, dokumentu ubęzpieczenia oraz legitynacji kwalifikowanego
pncownika ochrony - do wglądu.

2l. Jezeli Wykonawcą L1órego ofęrta zostanie wybraną rphyla się od zawarcia urnowy
w sprawie zamówieną Ztnawiający możF wybmp ofetę najkorzystniejszą spośród
pozostaĘch ofeń, a w razie potrzeby przeFowadza ich ponowne badanie i ocenę' chyba
że zactadą pnrsłuki tmiewaźjnieńa postępowania.

VIII. Zartrzezenie prawne.

I. ZĄnayłiający - c€ntum Kształcenia Ustawicznego w ostowcu Świętokrzyskim -
oświadcza i informuje' że niniejszę zaptoszenie ma rvyłączrrie charaktęr sondażu
qnL:u pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2' Złoinne ofęrty nie stwarza po strońe wykonawcy roszczenia względęm centrum
Kształc€nia Ustawiczięgo w ostrowcu SwiEokrzyskim i jego następców prawnych
o z warcie urnowy.

ostrowiec Świętokzyski, l3.l 1'2ol 8 r.


