
Gmina Ostrowiec Świętokr'yski - centrum Ksztalc€nia Ustawicznego w ostrowcu
swiętokrryŚkim z siedzibą przy ul. slndomi€rskiej 26A

zaprasza do skladania ofeń cenowycb o równowańości poniżej 30.000 Euro
na świadczenie uslug ochrony obiektów, urządzeń i ryposażenia CKU w 2020 r.

I. WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU:

ofeńy mogą składać podmioty posiadające zafęjestowaną działalnośó gospodarcą oraz
spelniające warunłi:

1. Posiadania upn\łnięn do wykoryrłania dzidalności lub czyrt-ności okęślonych w niniejszym
zavosŻc u' jężęli przępisy prawa nakładają obowĘek ich posiadarria'

2. Posiadania @wiedniej wiedry i <loświadczęnią
3. Ęsponovania odpowiednin potencjdem technicaym omz osobomi zdolnymi do wykonania

zamówienia'
4. Znajdujące się w odpowiedniej sfuacji ekonomicme.j i finansowej pozwalającej na realizację

zamówigda"

SpeŁianie ww. wauków ponłierdza wykonawca oświadczeniem stanowiąc}łn zdacmik nr l do
oferty.

tI. zAKREs czYNNoscI I oBoWĄzKow wYKoNAwcY:

l. Wykon1wanie czynności z należ}'tą stalannością i zgodnie z obowiązrrjącymi
przepisami.

2' Monitorowanię sygnałów lokalnych systęmów nadzoru wizyjnego oraz alarmowego
znajdujących się w obiekcie rłraz z bieżącą konserwacją tych systemów. obielir CKU
jest \ł)?osżony w system nadzoTu wizyjnego (kamery) z funkcją zapisu na dysk
rejestmtora oraz system alarmowy z czujkami ruchu.

3. Nieopuszczanie stanowiska monitorowania bez uzasadńonej potrzeby'
4' Pełna znajomość topografii chronionych obiektów - Iozkładu pomieszczeń' wyjść, dlóg

ewakuacyj nych, itp.
5. znajomość rozmieszczęnia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu,

instalacji i sprzętu ppoż. olaz zaworó\ł wodnych.
6. zapalaf,ie i gaszenie świateł nocnych ze1łnętrznych i wewnątrz obiektów w zal€żności

od potrzeb.
7. Sprawdzanie i .ry razie potrzeby zamykanie okien w pomieszcŻeniach cKU oraz

wygaszanie zbędnego oświetlenia.
8. Umiejętność obsługi systemów alarmowych i pżeciwpożaxowych, urądzęń

telekomunikacyjnych oraztęlewizji pflemysłowej (systemu monitoringu wizinego).
9. Załączanie przy kończeniu pracy oraz wyłączanie przy rozpoczynarriu pracy lokalnego

systemu alarmowego. Zasykalie przy kończeniu pracy wszystkich drŻwi wejściowych
oraz fur&i na klucz.

l0. Gospodarka kluczami do wszystkich pomieszczeń, w tym prowadzenie ewidencji
wydawania i przyj mowania kluczy.

ll.Nadzór i kontrola nad sposobęm koźystania z wynajmowanych przez najemców
pomieszczeń po godzinach pracy pracowników CKU.

12' Sporządzanie miesięcznych zęstawięń dotyczących wynajmu na podstawie ewidencji
wydawania i przyjmowania kluczy.

13. Nadzorowanie w czasie zjazdów parkingu w celu zapewnienia drołrości dróg
ewakuacyjnych oraz możliwości dojazdu sluzb ratukowych.

14. Prowadzenie dziennika wykonywania ochrony oraz na polecenie Dyrektora CKU innej
dokumentacji dotyczącej ocbranianego obiektu.

15'Fizyczne zabezpieczęnie telenu i własności CKU przed przedostaniem się na chroniony
obszar osób nieuplawnionych do wstępu i przebyvrania' a w przypadkach



uzasadnionych podejlzeniem popełnienia plzęz te osoby pzestępstwa, wykoczenia lub
irmej szkody, ujęcia ich i ptzellzymalr'ia celem niezwłocznego przekazania tych osób
Policji lub innym uprawnionym organom z równoczesnym powiadomieniem Dyrektora
CKU.

16. Konwojowanie wańości pienięŹnych w telminach uzgodnionych wcześniej
z zamawiającym (co najmniej 2 razy w ciągu miesiąca).

17. Kontrolowanie uprawnień osób do wsĘpu, przebywania na teręnie cKU oraz trybu
opusŻczania tego telenu. Kierowanie intęresantów CKU do odpowiednich komóręk,
pomięsŻczęń lub pracowników.

18. sprawowanię kontroli nad legalnośĄ wytoszenia z obiektów sprzętu i materiałów
będących własnością CKU'

1 9. Stała, aktywna obserwacj a osób wchodzących i wychodzących z budynku.
zo.Bezzwłoczr[e powiadamianie D1,rektora CKU o zdarzeniach przestępczych,

wykroczeniach lub innych szkodach zaistniałych na tereńe podlegającym ocbronie.
2l. Patolowanie i obchód tercnu podlegającego ochronie co najmniej raz w ciągu 2 godzin.

W czasie zjazdów słuchaczy cKU patrolowanie korytarzy oraz innych pomieszczeń.
w których gromadzą się słuchacze.

22, Dorajjla pomoc służbom CKU w zakesię utżymania pożądku, np. odśnieżanią
usuwania liści itp. odśnieŹanie przejść i dojść w godzinach 6:30_7:00 i l5:00-19:30 oraz
w dniach, w których cKU nie pracuje.

23. w)Tosażenie prucowników ochrony, realizujących zadania ochronne' dozorujące
i nadzorujące w odpowiednie środki ochrony osobistej, obrony i łączności, zgodnie
z wymaganiami obowiązujących w tym zakr€sie przepisów.

Ż4. zapewnienie podłączenia na własny koszt systemu alarmowego CKU do własnej
inftastruktury alaxmowej celem elektronicznego nadzorowania obiektu CKU
w godzinach 19:30 - 6:30.

25. Zapewnięnię wykonania wszystkich zadań ochrcny własnymi siłami i środkami oraz
dojazd własnej gnrpy interwencyjnej w pŹ}padkach zainicjowania systemu alaxmowego
lub wyĘpienia zdarzeń o charakterzę pEestępczym, klęsk zyłviołowych lub pożaru'
Czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu cKU nie moŻe prz€koczyć 15 minut.

26. zapewnienie wykon},rłania irrnych niewymieńonych wyżej czyrurości, ltóre są
niezbędne dla dobra chronionego obiektu.

III. czAs ocHRoNY I LICZBA PIrAcowNIKÓw:

1. Czynności wchodzące w zalcęs ochlony wykon1'wane będą:
a) poprzez ochronę fizyczlą (osobową) w godzinach 6:30 _ 79i30 ptzez 7 dni

w tygodniu
b) poprzęz monitorowanie sygnałów alarmu ęlektronicznego ptzez 7 dnl w tygodniu

\ł godzinach 19:30 _ 6:30. wykonawca powinięn dokonać wizji lokalnej obiektu
CKU celem stwierdzęnia fizyczrre.j możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie
systemu alarmowego do własnej infiastnrktury alarmowej.

2. Wymagana liczba pracowników ocbrony w godz. 6:30 - l9:30 - codziennie 1 (eden).
3. Zamawiający może zwiększyć liczbę pracowników ochrony w niektóre dni tygodnia po

uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z Wykonawcą.

IV. DOKI]MENTY WYMAGANE W OFERCIE:

1. oferta powirura być sporądzona na załączon),m druku Formularza oferty.
2. Do ofeńy nalężry załączyć:

a) wydrŃ aktualnego wpisu z centralnei Ewidencji i lnformacji o Działalności
Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu do Krajow€go Rejestru sądowego,
jezeli odrębne Fzepisy wymagają wpisu do rejęstrq datowanego nie wcześniej niż
1 tydzień plzed upływem terminu składania ofert;



b) oryginał lub kserokopię poświadczona za zgodność przez Wykonawcę
akfualnej koncesji uprawniającej do świadczenia usług ochrony osób i mienią na
terenie Rzeczpospolitęj Polskiej wydana prŻez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Adninistracji, udzielorra wedfug wymogów obowiązującęj ustawy o ochronie osób
i mienia;

c) oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność przez wykonawcę polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwięIdzającęgo' że wykonawca jęst
ubezpieczony od odpowiedzia|aości cyrłi|rrej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarcz€j na kwotę nie niższą niż 1.000.000'00 zlotych;

d) wykaz co najmniej l osoby rłpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej (posiadającej uprawnienia kwalifikowarrego pracownika ochrony fizycznej)
nadzorującej i kontrolującej pracę pracowńków ochrony fizycznej oraz wkaz co
najmniej 4 osób przewidzianych do wykon1.wania służby ochrony posiadających
wymagane kwalifikacje i uprawnienia lub które przeszły stoso.!łne szkolenia
w zakresie ocbrcny osób i mienia.
Wykazy powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz numery legityrnacji. Do
vłykazów należy załączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kselokopię
legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej nadzorującego
i kontrolującego pracę pracorłników ochrony fizycznej;

e) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (zalącznik nr
I do oferty);

f)' wykaz co najmniej 4 wykonanych lub wykonywanych usług bezpośrcdniej ochrcny
firycznej w okesie ostatnich 3 lat Fzed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okes prowadzenia działalności jest hótszy - w okresie
prowadzenia działalności, których jednostkowa waltość w}'niosła co najmniej
100.000,00 zł brutto. Wykaz powinien zawierac przedmiot iwaltość usług' daty
wykonania i nazwy odbiorów usfug. Do wykazu naleŻy załączyć odpowiedńe
dokumenty potwięrdzające, że usfugi te zostały wykonane należycie;

g) wykaz co najmniej l wykonanej lub łykonywanej usługi bezpośredńej ochlony
fizycznej w okresie ostatnich 3 lat plzed dniem wsŻczęcia postępowania o udzielenie
zamówieńa, a jeżeli okes prowadzenia działalności jęst kótszy _ w okręsie
prowadzenia działalności' gdzie powierzcbnia uż}tkowa ochraniarrego obiektu
wyniosła co najmniej 3.300 -'. wyka' powinien zawierać nazwy odbiorców usług,
daty wykonania i powierzchnie uąltkowe ochranianych obiektów. Do wykazu należy
załączyć odpowiednie dokumenty potwięrdzające, że usługi tę zostały wykonane
naleŻycie:'

h) oświadczenie o akceptacji teści umowy oraz umowy powierzenia danych osobowych
(z&lącznik nr 2 do oferty);

i) oświadczenie wykonawcy w zakresię wypełnienia obowiąków informacyjnych
przęwidzianych w art. l 3 lub art. l 4 RoDo (zalącznik nr 3 do of€rty).

Załączniki oraz Wzory umdw są dostępnę ńwnież codziennie w pokoju nr 13 _ paIter
budynku CKU - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 _ l5:00'

Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przęz Wykonawcę'

v. TERMN w\'KoNANlA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie _ 01 stycznia 2020 roku_

Zakończenie - 31 gnrdnia 2020 roku.

\Ą. Kryterium ocenY of€rt:

1000/o - cena.



vII.
1.

')

3.

5.

4.

ofęrta z najniższą ceną otrz}ma l00 pkt, pozostałe prcpolcjonalnie mniej. według
formuły:

Cn / Cr x 100 = liczba punktów
Gdzie:
Cn - najńższa cena spośród ofert nieodrzrconych
Cr - cena oferty rozpatrywanej
l00 - wskaźtik stały
PozosTAŁE INFORMACJE:

Zamawiający $rymagą aby wykonanie zadań ochrony, monitoringu systemu
alarmowego i dojazd grupy interwencyjnej Wykonawca zapewnił przy zaangażowaniu
własnych sił i środków.
Wykon1.wanie zadń ochrony wykonawca powinien zapewnić prry zaaĄgaŻowarid
stałej grupy pracowników ochrony zatrudnionych w ramach umowy o pmcę. Zmiany
pracowników ochony mogą następować tylko w wyjątkowych przypadkach i muszą
być uzgadnlate z Zamawiaj ąc1m'
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu cKU celem stwierdzenia
technicznej możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu alarmowego do
własnej infrastruktury alarmowej.
osoba do konlakfu: kięrownik administracyjno-gospodarczy CKU, tet. (Nl Ż65 34 6'1,
w. l05 w godz. 8:00_ 15:00' od poniedzialku do piątku.
Miejsce wykon}''\ ania usług ochrony: cęntlum Kształcenia Ustawicznęgo' ul'
Sandomierska 26A, 27_400 ostrowiec Swiętokrzyski.

6. Adres do składania ofeń: centrum Kśztalcenia Ustawicznego w ostrowcu Św., ul.
saldomierska 26A' 27-400 Ostrowiec świętokrzyski.

7' ofelty prosimy składać za pośIednictwęm poczty' kuriera lub też dostarczyć osobiści€
w zapieczętowanych kopertach z napisem ,,Ochrona CKU _ 2020 r..

8. Termin sk|adanił ofert uohrya z dniem 20.l l.20l9 r. o eodz. l5:00'
W prz1padku przesłania ofelty poczĘ lub kuńerem liczy się data wpt 1łr.r do CKU'

9. Cena ofeńowa netto nie może przekoczyć równowaxtości w zlotych 30.000 Euro.
l0. ofęrty złoŹonę po terminię będą zwóconę wykonawcy bez otwierania.
11' ofeĘ o równowrńości w zlotych powyżej 30.000 Euro, niezawierające wszystkich

wymagrnych dokum€ntów wYmienionych w pkt. Iv lub prz€kraczające kwotę jaĘ
zamawiająry moż'ę przerln''cŻ!ć na slfulansowanie zamówienia nie będą
rozpatrywane.
Kwota' jaĘ Zamawiająry zamierŻa pLeza^czyć na sfinansowanie zamówienia
zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofeń.

12' zańawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn '

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
ostatęcznej ceny z wykonawcami, którzy złozyli oferty niepodlegającę odrzuceniu
oraz spełniają wynagania zawańe w niniejszym zaproszeniu'

14' otwarcie ofeń oraz negociacie cenowe z ofereDtarni. hórych oferty nie podlegajq
odrzuceniu nastąpi w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul' Sandomierskiej 26A 21.11.2019r' o qodz' 11ń0.

15. w toku badania i oceny ofęrt zamawiający moŻe żądaś od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

16. Żamawiający ŻastrŻęga sobie możliwość prowadzenia negocjacji cenowych w dół
wcelu ustalenia ostatęcznej ceny z wybranym wykonawcą.

17.o wynikach ocęny ofeń CKU poinformuje na swojej stronie intemetowej
www'ckuostrowiec'pl oraz poszczególnych ofercntów - za pośrednictrvem poczty
elektronicznej .



W zawiadomieniu wysłan}m do Wykonawcy' którcgo oferta została wybrana,
Zanawiający okeśli termin i miejsce zawarcia umoły, której uzór stanowi załącznik
do zaproszenla.

18. Wybrany łykonawca będzie Żobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej umowy na
świadczenie usług ochlony. wzory umów do pobrania: 

'Umowa 
ochrony na 2020

r.pdf'
19. Poza umową na świadczenie usług ochrony bszie zobowiązarry do

zawatgia z CKU umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z załączonym wzorem ,,Umowa powierzenia przetwsr'zania danych na 2020 r.pdl'

20. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy do przedstawienia
oryginałów koncesji, dokumenfu ubezpieczenia oraz legitynacji kwalifikowanego
pracownika ochrony - do wglądu.

21. Jeżeli wykonawcą którcgo ofe.ta zośanie wybraną uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienią Zamawiający moż€ wybrać ofeńę najkorzystniejsą spośńd
pozostałych ofeń, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba
Że zact odą plzśsłar'ki uniewaŹnienia postępowania.

22. Do niniejszego zaproszenia załącza się informację o pżetwa.rzaniu danych osobowych
(Zalącznik nr 1 do zaprośzenia do skladanir ofeń).

YIII. zNtrzeźrnie prawDe.

1.'zd\awiający _ centum KsŻałceDia Ustawicanego \ł ostrowcu ŚwiEokzyskim -
oświadcza i informuje, ze nińejsze zaproszęnię ma wyłączrrie charakter sondażu
r}'nku pod kątęm uyboru ofeńy najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. złożęh1ę ofelty nie stwarŻa po stronie wykonawcy loszczenia względęm centlum
Kształcenia Ustawicznego w osbowcu Swiętokrzyskim i jęgo nasĘpców prawnych
o zawarcie umowy.

ostrowiec Świętokzyski, l2.l 1.20l9 r.

Centrunr t


