
                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

                                                       Dozór i ochrona mienia 

 

I. Zamawiający: 

 

Giżyckie Centrum Kultury 

ul. Konarskiego 8 

11-500 Giżycko 

tel. 87 428 -16-37 

 

II. Tryb udzielania zamówienia: 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości zamówienia nie 

przekraczającego 130 000, 00 netto wg ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia obiektu Twierdza 

Boyen  w Giżycku przy ul. Turystycznej w okresie od 1.12.2022 r. do 30 listopada 2023 r.  

      Dozór przez 11 godzin na dobę przez 1 pracownika -  codziennie w godz. 20.00 – 7.00. 

 

2. Teren jest zabudowany, otoczony murem z  zamykanymi bramami, monitorowany przez 

kamery z zainstalowanym centrum w portierni. 

 

3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności firmy i pracownika dozoru: 

a) pracownik dozoru będzie przebywał w wyznaczonych godzinach na terenie obiektu; 

b) wpuszczanie do obiektu tylko osób upoważnionych po wcześniejszym uzgodnieniu               

z kierownikiem obiektu; 

c) alarmowanie odpowiednich służb w przypadku ujawnienia zagrożenia i branie czynnego 

udziału w zwalczaniu zagrożenia; 

d) zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących działania monitoringu i zdarzeń w czasie 

dozoru; 

e) prowadzenie rejestru osób przebywających w obiekcie po godz. 20.00 

                  

4. Pracownik dozoru powinien posiadać właściwe predyspozycje psychiczne i fizyczne do 

wykonywania powierzonych zadań z zakresu dozoru, odpowiednie kwalifikacje niezbędne do 

właściwego wykonywania przedmiotu zamówienia; 

 

5. Pracownik dozoru powinien być wyposażony w  odpowiednie umundurowanie oraz imienny 

identyfikator umieszczony w widocznym miejscu, a także w odpowiednie środki  łączności 

ze służbami bezpieczeństwa (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe), a także                

z Wykonawcą i Zamawiającym. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

 

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do świadczenia usług ochrony mienia, 

2. Dysponują co najmniej 6 pracownikami, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje – aktualną 

licencję pracownika ochrony fizycznej i mogą uczestniczyć w wykonywaniu zadania.  

3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min 100 000 zł w zakresie 

związanym z przedmiotem zamówienia. 

4. Nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków, 



5. Pracownicy mają doświadczenie min. 3 letnie w pracy jako pracownik ochrony oraz są 

przeszkolone w zakresie bhp i p.poż, posiadają ważne badania lekarskie. 

 

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców: 

 

1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia, 

2. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS 

3. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami w Urzędzie Skarbowym 

4. Referencje o realizacji podobnych zamówień  z ostatnich 3 lat. 

5. Wypełnione (podpisane) wszystkie załączniki: 

a. Zał. nr 1 - Oferta cenowa 

b. Projekt umowy wraz załącznikiem - Regulamin dozorowania – zał. A) - uzupełniony                         

i podpisany 

 

VI. Termin wykonania zamówienia -  od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r. 

 

VII. Kryterium wyboru oferty:  

1) Cena – 100 %  - ( cena za 1 roboczogodzinę) 

 

VIII. Sposób rozliczania się:  

Faktura wystawiana co miesiąc po zakończeniu miesiąca z terminem płatności 14 dni ( od daty 

dostarczenia faktury). 

 

IX. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy złożyć w sekretariacie  w Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 

Giżycko do 28 listopada 2022 r. do godz. 13.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2022 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.  

 

X. Dodatkowe informacje: 

Dodatkowych informacji na temat Zapytania udziela Mariola Jórzak 

e-mail: mariola.jorzak@gck.gizycko.pl  tel. 502 058 455 
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