ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013 r. z póź. zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług
1.Zamawiający Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2.Przedmiot zamówienia: całodobowy dozór i ochrona obiektu należącego do
Zamawiającego - Forty Sarbinowskie,
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie
powstawaniu szkód wynikających z tych zdarzeń,
2) zapewnienie przez cały okres obowiązywania umowy posterunku całodobowego w stałej
obsadzie 8 osób,
3) dokonywanie systematycznych obchodów chronionego obiektu.,
4) zabezpieczenie mienia i ochrona przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją,
5) niedopuszczanie do wstępu osób na teren obiektu chronionego.
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych zagrożeniach dla
bezpieczeństwa chronionego obiektu .
8) reagowanie na zaistniałe zdarzenia losowe mogące zagrażać majątkowi Zamawiającego.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) posiadają aktualną koncesję wydaną przez MSWiA uprawniającą do prowadzenia
działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważną w okresie i na obszarze realizacji
zamówienia.
f) posiadają opłaconą polisę bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia.
3.Termin realizacji zamówienia: od godz. 9:00 dnia 28.07.2015r., do godz. 12:00 w dniu
02.08.2015r.
4.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania.
5.Inne istotne warunki zamówienia:
Wzór umowy w załączeniu.
6.Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”(zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę

upoważnioną i umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem „Ochrona Fortu
Sarbinowskiego”.
7.Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 13.07.2015r., do godz.14.00
Ofertę złożyć można osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub wysłać pocztą na adres
Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
8.Termin związania ofertą: 30 dni
Kostrzyn nad Odrą , dnia …………………

…………………………….……….
(podpis Burmistrza)

