DAG 251/03/21

Jawor, dnia 13.01.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na kompleksową Ochronę i Dozór Mienia w Muzeum Regionalnym w Jaworze przy ul.
Klasztornej 6

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCY :
Muzeum Regionalne w Jaworze ul. Klasztorna 6 59-400 Jawor woj. Dolnośląskie
NIP : 695-10-00-161, REGON : 000787394, tel. 76 8702321
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest codzienny dozór i ochrona obiektu oraz mienia Muzeum
Regionalnego w Jaworze ul. Klasztorna 6 59-400 Jawor wg harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 -7.00
- w piątek od 16.00 do soboty godz. 10.00
- w sobotę godz.16 do poniedziałku godz. 7.00
- dni wolne od pracy i święta-całodobowo
- w przypadkach szczególnych na wniosek Zamawiającego czas i ilość osób pełniących
obowiązki strażnika może zostać zmieniona / np. duża impreza organizowana przez muzeum,
też poza obiektem muzeum/
Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907 z późn.zm.)
III. ZADANIA OCHRONY :
1. ochrona obiektu i mienia muzeum (wraz z terenem wokół muzeum, budynkami
gospodarczymi: kotłownia, warsztat, magazyn, garaż, mury obronne) znajdującego się w
nich, nadzorowania (kontrolowania) ruchu osobowego pracowników petentów oraz
zwiedzających, zapewnienie spokoju i porządku,
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2. niedopuszczanie do wstępu do muzeum osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem
innych środków odurzających lub osób zachowujących się niewłaściwie oraz zwierząt,
3. wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników muzeum oraz dopilnowanie właściwej
ich gospodarki (odnotowanie w zeszycie kluczy),
4. obsługa szatni i wszelka pomoc w trakcie imprez,
5. nadzór i niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach mogących
wpłynąć na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku,
awarii elektrycznej itp. oraz o zagrożeniu ich powstania,
6. sprawdzenie zamknięć drzwi, okien,
7. funkcja informacyjna w ogólnym zakresie,
8. stosowanie się do zarządzeń i regulaminów obowiązujących w Muzeum Regionalnym w
Jaworze,
9. wykonanie obchodów(wpisy do zeszytu) całego terenu muzeum( kościoła , klasztor
dziedziniec, teren przed muzeum, obiekty gospodarcze – uwaga na mur obronny i dachy),
10. interwencja w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem,
kradzieżą,
11. sprawdzanie stanu zamków i zabezpieczeń chronionego obiektu,
12. znajomość zasad alarmowania /monitoring/ i postępowania na wypadek pożaru lub
innego zagrożenia bezpieczeństwa /instrukcja alarmowa/ i zasad współpracy ze Strażą
Pożarna, Policją i innymi służbami,
13. sporządzanie notatek z zaistniałych zdarzeń,
IV. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. wykonywanie usługi ochrony wg harmonogramu przez jednego pracownika ochrony,
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2. utrzymanie w czystości i ładzie powierzonego pomieszczenia,
3. pracownicy ochrony winni posiadać przeszkolenie podstawowe w zakresie ochrony i
mienia,
4. powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiednim do realizacji
zadania stanie zdrowia i wieku,

5. wymienienie pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych
przypadkach ,
6. posiadanie przez pracowników ochrony środków łączności bezprzewodowej (niezbędne
podczas obchodów terenu Muzeum)
7. ochrona może być świadczona wyłącznie przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się
powierzania przez Wykonawcę wykonania w całości lub w jego części zleconych usług
Podwykonawcom. „Podwykonawcą” jest każda osoba fizyczna nie zatrudniona przez
Wykonawcę na podstawie umowy o prace, jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz osoba prawna, której Wykonawca zlecił realizacje całości lub części
zleconych usług, będących przedmiotem zamówienia. Wszystkie podejmowane czynności
związane z ochrona obiektu Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z ustawa o ochronie
osób i mienia (Dz. U. Nr 114,poz.740 z 1997r.)

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r.
/ 24 miesiące wg harmonogramu dyżuru służb/
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
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4) wyrażają zgodę na realizowanie płatności za usługę ochrony w terminie nie krótszym niż
30 dni od daty złożenia faktury
VII. ZAMAWIAJACY ODRZUCA OFERTĘ, KTÓRA:
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

VIII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej i w stosunku do
oferenta nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania upadłościowego
wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertoryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego
przedstawiciela firmy)
2. koncesję lub zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego przedstawiciela firmy)
3. oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenia społeczne
4. oświadczenie że oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług
ochroniarskich-( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego przedstawiciela firmy)
5. referencje ,doświadczenie, z załączonym przykładowo wykazem ochranianych
obiektów oferty oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
składając ofertę zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom
postępowania
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IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT:
Miejsce i otwarcie ofert: w siedzibie zamawiającego
Muzeum Regionalne w Jaworze ul. Klasztorna 6 I p. Sekretariat
59-400 Jawor
do dnia 26.01.2021 r. do godz.10:00, otwarcie ofert: 26.01.2021 r. o godz. 10.30
Oferty dostarczone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
Ofertę należy dostarczyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie w siedzibie
zamawiającego jw./
Koperta powinna zawierać napis:
Muzeum Regionalne ul. Klasztorna 6 59-400 Jawor
Oznakowana następująco:
Oferta na świadczenie kompleksowej ochrony terenu i mienia
Muzeum Regionalnego
w Jaworze przy ul. Klasztornej 6
59-400 Jawor

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia
Cena może być tylko jedna
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
Zamawiający ustala rozliczenie usługi dozoru w odstępach miesięcznych w PLN na
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podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Podstawą wysokości kwoty miesięcznej jest precyzyjny wykaz godzin pracy.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT CENA 100%:
Cena brutto jednej roboczogodziny będzie ceną ofertową.
XII. WARUNKI UMOWY :
1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
zgodnie z kryterium najniższej ceny.
2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
telefonicznie lub na adres e-mail.
3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
opisu przedmiotu zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW O ZŁOŻONYCH OFERTACH:
Nie zależnie od wyników wszyscy wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty zostaną
powiadomieni w formie pisemnej lub na adres e-mail o wyborze oferenta.

Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Jaworze
mgr Arkadiusz Muła
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