
ZAPROSZENIE Do SKŁADANIA oFERT
Gmina ostrowiec Świętokrzyski _ Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu

Świętokrzyskim z siedzibą prry ul. Sandomierskiej 26A
zaprasza do skladania ofeń cenowych o równowańości poniżej 130.000100 zł netto

na świadczenie usług ochrony obiektu, urządzeń i rvyposażenia CKU w 2022 r.

L WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU:

oferty mogą składaó podmioty posiadające zarejestrowaną działalnośó gospodarczą oraz
spełniające warunki:

1. Posiadaniarprawniń do wykonywaniadziałalności lub czynności określonych w niniejszym
zaproszeniu, jeŻe|i przepisy prawa naHadĄą obowiązek ich posiadania.

2. Posiadaniaodpowiedniej wiedzy i doświadczenia
3. Ęsponowania odpowiednim potencjdern technicmym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamóvńęnia.
4. Znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicmej i finansowej pozwalającejrcru}lzaqę

zamówienia.

Spehrianie ww. wanrnków potwierdza Wykonawca oświadczeniem stanowiącym za|awlknr 4 do
oferfy.

II. ZAKRES CZYNNoŚcI I oBowIĄZKow WYKONAWCY:

1. Wykonywanie czynności z należytą starannością i zgodnie z obowiryującymi
przepisami.

2. Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów nadzoru wizyjnego oraz alarmowego
znajdujących się w obiekcie wraz zbteŻącą konserwacją tych systemów. obiekt CKU
jest wyposażony w system nadzoru wizyjnego (kamery) z funkcją zapisu na dysk
rejestratora oraz system alarmowy z cĄkamiruchu.

3. Nieopuszczanie stanowiska monitorowania bez lzasadnionej potrzeby. KaŻda potrzeba
opuszczenia stanowiska pracy, zmiarry osoby pełniącej dyŻur w czasie ustalonego
dyżuru musi być zgłaszala do kierownika administracyjno-gospodarczego lub
dyrektora.

4. Pełna znajomość topografii chronionego obiektu - rozkładu pomieszczeń' wyjśó' dróg
ewakuacyjnych, itp.

5. Znajomośó rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu,
instalacji i sprzętu ppoŻ. oraz zaworów wodnych.

6. Zapalarie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektu w zależnoŚci od
potrzeb.

]. Sprawdzanie, zamykanie okien w pomieszczeniach CKU oraz wygaszanie zbędnego
oŚwietlenia. Kontrola sal, łazienek w których znajdują się instalacje sanitarne (krany,
spłuczki itp.) i informowanie kierownika administracyjno-gospodarczego o awariach .

8. Umiejętność obsługi systemów alarmowych i przeciwpożarowych, vtządzefl
telekomunikacyj nych oraz telewi zji przemy słowej (systemu monitoringu wizyj nego).

9. BieŻąca naprawa awarii urządzeń monitorowania. KosŻy zakupu uszkodzonych
urządzen systemu alarmowania pokrywa CKU.

l0. Załączałtie przy kończeniu pracy oraz wyłączanie przy rozpoczynaniu pracy lokalnego
systemu alafinowego. Zamykarie przy konczeniu pracy wŚzystkich drzwi wejścioii'ych
oraz furtki na klucz.

ll.Gospodarka kluczami do wszystkich pomieszczeń, w tym prowadzenie ewidencji
wydawania i przyjmowania kluczy.

12. Nadzór i kontrola nad sposobem korzystania z wynajmowanych przez najemców
pomieszczeń.



IV. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

l. oferta powinna być sporządzonanazałączonym druku Formularza oferty załącznik
nr 1. (oferta i oświadczenie Wykonawcy w zakręsie wypełnienia obowiązków
informacyjnychprzewidzianych'w"art,,13 lubań, l4.RoDo) :'.'

2. Do oferty naleŻy załączyć,:
a) wydruk aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, datowanego nie wcześniej niż
I tydzieńprzed upływem terminu składania ofert;

b) oryginał lub kserokopię poŚwiadczona za zgodność, ptzez Wykonawcę
aktualnej koncesji uprawniającej do świadczenia usług ochrony osób i mienia na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydana ptzez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji' udzielona według wymogów obowiązującej ustawy o ochronie osób
i mienia;

c) oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego' Że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tyfilłu prowadzenia działalności
gospodarczej na kwotę nie niŻszą niż 1.000.000,00 złotych;

d) wykaz co najmniej 1 osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
ftzycznej (posiadaj ącej uprawnienia kwalif,rkowanego pracownika ochrony fizy cznej)
nadzorującej i kontrolującej pracę pracowników ochrony fizycznej oraz vłykaz co
najmniej 4 osób przewidzianych do wykonywania słuzby ochrony posiadających
wymagane kwalifikacje i uprawnienia lub które przeszły stosowne szkolenia
w zakresie ochrony osób i mienia.
Wykazy powinny zawierac co najmniej imię i nazwisko orźrz numery legitymacji. Do
wykazów naIeży załączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię
legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej nadzorującego
i kontrolującego pracę pracowników ochrony fizycznej;

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

0 wykaz co najmniej 4 wykonanych lub wykonywanych usług bezpośredniej ochrony
ftzycznej w okresie ostatnich 3 |at ptzed dniem wszczęcia postępowania o udzielęnie
zamówienia, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie

.prowadzenia działalności, których jednostkowa wartość wyniosła co najmniej
100.000'00 zł brutto. Wykaz powinien zawierać, przedmiot i wartośó usług, daty
wykonania i nazvły odbiorców usług. Do wykazu na|eŻy załączyc odpowiednie
dokumenty potwierdzaj ące, Że usługi te zostały wykonane naleŻyciq'

g wykaz co najmniej 1 wykonanej lub wykonywanej usługi bezpośredniej ochrony
ftzycznej w okresie ostatnich 3 lat ptzed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie
prowadzenia działalnoŚci, gdzie powierzchnia użytkowa ochranianego obiektu
wyniosła co najmniej 3.300 m2. Wykaz powinien zawierac nazry odbiorców usług,
daty wykonania i powierzchnie uĄrtkowe ochranianych obiektów. Do wykazllnaleŻy
załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
naleŻycie;

h) oŚwiadczęnie o akceptacji treści umowy załącznik nr 3 oraz umowy powierłenia
danych osobowych;

i) oŚwiadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO.

Załączniki orazWzór umowy - załączniknr 2 są dostępne równiez codziennie w pokoju nr
13 - parter budynku CKU - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 _ 15:00.



13. Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących wynajmu na podstawie ewidencji
wydawania i przyjmowania kluczy.

14. Nadzorowarrie w czasie zjazdów parkingu w celu zapewnienia drożności dróg
ewakuacyjnych oraz możliwości dojazdu służb ratunkowych.

15. Prowadzenie dziennika wykonywania ochrony oraz na polecenie Dyrektora CKU innej
dokumentacj i dotyczącej ochranianego obiektu.

16.Fizyczne zabezpieczenie terenu i własności CKU przed przedostaniem się na chroniony
obszar osób nieuprawnionych do wstępu i przebywania, a w przypadkach
uzasadnionych podejrzeniem popełnienia przez te osoby przestępstwa, wykroczenia lub
innej szkody, ujęcia ich i przetrzymania celem tięzwłocznego przekazania tych osób
policji lub innym uprawnionym organom z rowrLoczesnym powiadomieniem Dyrektora
CKU.

17. Konwojowanie wartości pieniężnych w terminach uzgodnionych wcześniej
z ZanawiĄącym.

18. Kontrolowanie uprawnień osób do wstępu, przebywania na terenie CKU oraz trybu
opuszczania tego terenu. Kierowanie interesantów CKU do odpowiednich komórek,
pomieszczeń lub pracowników.

19. Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszęnia z obiektu sprzętu i materiałów
będących własnością CKU.

20. Stała, aktywna obserwacj a osób wcho dzący ch i wychodzą cy ch z budynku.
2I.Bezzwłoczne powiadamianie Dyrektora CKU o zdarzetiach przestępczych,

wykroczeniach lub innych szkodach zaistniałych na terenie podlegającym ochronie.
Ż2.Patrolowanie i obchód terenu podlegającego ochronie co najmniej razw ciągu 2 godzin.

W czasie zjazdów słuchaczy CKU patrolowanie kor5Ąarzy oraz innych pomieszczeń,
w których gromadzą się słuchacze.

Ż3.Doruźna pomoc służbom CKU w zakresie utrzymania porządku, np. odśnieŻaria,
usuwania liści itp. odśnieżanie przejść i dojść w godzinach 6:30-7:00 i 15:00-19:30 oraz
w dniach, w których CKU nie pracuje.

24. WyposaŻenie pracowników ochrony, realizujących zadania ochtonne, dozorujące
i nadzorujące w odpowiednie środki ochrony osobistej, obrony i łączności, zgodnte
zwymagaruami obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Z1.Zapewnienie podłączenia na własny koszt systemu alarmowego CKU do własnej
infrastruktury alarmowej celem elektronicznego nadzorowania obiektu CKU
w godzinach 19:30 - 6:30.

26. Zapewnienie wykonania wszystkich zadań ochrony własnymi siłami i środkami oraz
dojazd własnej grupy interwencyjnej w przypadkach zainicjowania systemu alarmowego
lub wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym, klęsk żywiołowych lub pożaru.
Czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu CKU nie moŻe przekroczyć 15 minut.

27. Zapevłnienie wykonywania innych niewymienionych wyŻej czynnoŚci, które są
niezbędne dla dobra chronionego obiektu.

ilI. CZAS OCHRONY ILI;CZBA PRACOWNIKÓW:

1. Czynności wchodzące w zakres ochrony wykonywane będą:
a) poprzez ochronę ftzyczną (osobową) w godzinach 6:30 19:30 przez 7 dni

w tygodniul
b) poprzez monitorowanie sygnałów alarmu elektronicznego przez 7 dnt w tygodniu

w godzinach 19:30 _ 6:30. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obi€ktu
CKU celem stwierdzenia flzycznĄ możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie
systemu alarmowego do własnej infrastruktury alarmowej'

2. Wymagana liczba pracowników ochrony w godz. 6:30 - 19:30 - codziennie 1 fieden).
3. ZarnawiĄący może zwiększyó liczbę pracowników ochrony w niektóre dni tygodnia po

uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z Wykonawcą.



Dokumenty mogą byó składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodnośó
z ory ginałem pt zez Wykonawc ę.

v. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓwInNiIł:

Rozpoczęcie - 01 stycznia 2022roku.
Zakonczenie - 3 1 grudnia 2022 roku.

vL Kryterium oceny ofeń:

I00% - cena.

oferta znajnizszącenąottzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej, według
formuły:

Cn / Cr x 100 = liczba punktów
Gdzie:
Cn - najnizsza cena spośród ofert nieodrzuconych
Cr - cęna oferty rozpatrywanej
100 - wskaznik stały

vII. PoZosTAŁEINFORMACJE:
1. Zarnavnający wymaga' aby wykonanie zadan ochrony, monitoringu systemu

alarmowego i dojazd grupy interwencyjnej Wykonawca zapewrlł przy zaangażowartiu
własnych sił i środków.

2. Wykonywanię zadań ochrony Wykonawca powinien zapewnió ptzy zaarrgażowaniu
stałej grupy pracowrrików ochrony zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Zmiany
pracowników ochrony mogą następowaó tylko w wyjątkowych przypadkach i muszą
byó uzgadniane z Zamawiaj ącym.

3. Wykonawca powinien dokonaó wlĄi lokalnej obiektu CKU celem stwierdzenia
technicznej możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu alarmowego do
własnej infrastruktury alarmowej.

4. Osoba do kontaktu: kierownik administracyjno-gospodarczy CKU, tel. 041 265 34 61,
w. 105 w godz. 8:00-15:00, od poniedziałkudo piątku.

5. Miejsce wykonywania usług ochrony: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul.
Sandomierska 26A, 27 -400 ostrowiec Świętokrzyski.

6. Adres do składania ofert: Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Św., ul.
Sandomierska 26A, 27 -400 ostrowiec Świętokrryski.

7. oferty prosimy składaÓ za pośrednictwem poczty, kuriera lub tez dostarczyó osobiście
w zapieczętowanych kopertach z napisem rnOchrona CKU -2022 r.,,

8. Termin składania ofert upłvwa z dniem 26.11.2021r. o eodz. 15:00.
W przypadku przesłania oferty poczĄ lub kurierem liczy się data wpłyrvu do CKU.

9. Cena ofertowa netto nie może przekłoczyć 130.000,00 złotych netto.
10. oferty ńoŻonę po terminie będą nłrócone Wykonawcybezotwierania.
11.oferty o równowańoŚci w złotych powyżej 130.000,00 zł netto, niezawierające

wsrystkich wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV lub przekraczające
kwotę jakąZamawiający może przeznaeTyć na sfinansowanie zamówienia nie będą
rozpatrywane.
Kwota, iaĘ Zamawiający zamierza pnleznaezyó na'sfinansowanie zamówfenia,
zostahie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

12. Zarnavnający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podaniaprzyczyn.
I3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia

ostatecznej ceny z Wykonawcami, których oferty podlegają rozpattzeniu zgodnie
z VII pktlI, oraz spełniają wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.



14. otwarcie ofert oraz negociacie cenowe z ofęrentami' których oferty nie podlegają
odrzuceniu nastąpi w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
Swiętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26A 29.11.2021r. o godz.l0z00

15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŻe żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści ńożorrych ofert;

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cenowych w dół
w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranym wykonawcą.

T7. O wynikach oceny ofert CKU poinformuje na swojej
www.ckuostrowiec.pl otaz poszczególnych oferentów - za

stronie internetowej
poŚrednictwem poczty

elektronicznej.
W zawiadomieniu wysłan5łn do Wykonawcy, którego oferta zostaŁa wybrana,
ZamawiĄący określi termin i miejsce zawarcia umowy' której wzór stanowi zaŁącznik
do zaproszenia.

18. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z CKIJ pisemnej umowy na
świadczenie usług ochrony. Wzory umów do pobrania: ,rUmowa ochrony na 2022 r
załączniknr 2.pdf'

I9.Poza umową na świadczenie usług ochrony Wykonawca będzie zobowipany do
za'warcia z CKU umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z załączonym wzorem,rllmowa powierzenia p rzetwa rzania danych na 2022 r. pdf '

20. Wybrany Wykonawcabędzie zobowiązany przed zaularciem umowy do przedstawienia
oryginałów koncesji, dokumentu ubezpieczenia oraz legitymacji kwalifikowanego
pracownika ochrony - do wglądu.

ZI.JężeIi Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zarrtawiający może wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, aw razie potrzeby przeprowadzaichponowrre badanie i ocenę, chyba
Że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

22.Do niniejszego zaproszenia załącza się Klauzulę informacyjną z alt. 13 RoDo w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Y III. Zastrzeżenie prawne.

1. Zamawiający - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim -
oświadcza i informuje, że niniej sze zaproszenie ma v,ryłącznie charakter sondażu
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. ZłoŻenie oferty nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem Centrum
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych
o zawarcie umowy.

ostrowiec Swiętokrzyski, 1 7. 1 l.Ż02| t.


