
                                                                     

GMINA MIASTO RZESZÓW                                      Rzeszów, dnia 21.04.2021r.  

 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie 

ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów 

17 748 26 05 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

         

                             

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6  

w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na zadanie: Ochrona 

obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w systemie monitorowania drogą radiową.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie ochrony budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

Nr 6 w Rzeszowie w formie całodobowego monitorowania sygnałów alarmowych z obiektu  

(z transmisją danych) w okresie od 01.05.2021r. do 31.12.2022r. Monitorowanie następuje  

w oparciu o system czujek antywłamaniowych zamontowanych w obiektach Zespołu  

i podłączonych do nadajnika, który będzie użyczany bezpłatnie przez firmę wybraną  

w postępowaniu. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi 

monitoringu osób upoważnionych. Usługa obejmuje: monitorowanie sygnału alarmowego, 

telefoniczne powiadamianie o zaistniałej sytuacji  w obiekcie po wywołanym alarmie (operator 

telefonuje pod wskazane numery telefonów, informując o zaistniałym alarmie, przyczynie  

i okolicznościach jego wystąpienia), przyjazdy grup interwencyjnych (przy braku odwołania 

nieuzasadnionego alarmu), ustawienie grupy interwencyjnej na obiekcie po alarmie do czasu 

przybycia właściciela obiektu, okresowe (raz na kwartał) sprawdzanie poprawności działania 

elementów systemu wraz ze sporządzeniem protokołu z wykonanych czynności. Zamówienie 

może być realizowane przez Wykonawców posiadających kompetencje i uprawnienia  

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. 

Uznaje się, że warunek ten jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważna 

koncesję w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. 2020, poz. 838 ze zmianami). Z wybranym Wykonawcą zostanie 

podpisana umowa na wykonanie usługi.  

2. Warunki realizacji zamówienia: 

Na terenie obiektu w okresie 01.05.2021r.  - 31.12.2022r.  



3. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zszp6.rzeszow.pl lub osobiście 

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do 27.04.2021r. do godz. 

11.00.  

4. Termin wykonania zamówienia: 

01.05.2021r. - 31.12.2022r.  

5. Opis sposobu przygotowania oferty:   

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,  

ul. Krzyżanowskiego 24, 35 - 329 Rzeszów w kopercie z dopiskiem: „Ochrona obiektu Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w systemie monitorowania drogą radiową”.  

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy składają formularz 

oferty. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

 musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y 

uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio; 

 osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wykonawcy. 

Do formularza należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu ważnej koncesji wraz  

z jej numerem w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r.  

o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020, poz. 838 ze zmianami).  

6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:  

Kryterium: cena 80%,  maksymalny czas dojazdu grupy interwencyjnej 20%.  

P=C+T  

C-cena  

(C= cena najniższa/cena oferowana  x 100 x 80%) 

T - maksymalny czas dojazdu grupy interwencyjnej 

0 pkt.  w przypadku dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu powyżej 45 minut. 
10 pkt.  w przypadku dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu od 31 do 45 minut. 
20pkt.  w przypadku dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu do 30 minut włącznie.  
         
        
          Liczba pkt. przyznanych badanej ofercie w tym kryterium 
T = ------------------------------------------------------------------------ x 100 x 20% 
         Max. liczba pkt. możliwych do uzyskania w tym kryterium 

 

mailto:sekretariat@zszp6.rzeszow.pl


Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe , gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

  

Sporządził *:  Zatwierdził: 

 

 

 

          

        Dorota Nowak - Maluchnik 

        Dyrektor ZSP-6 w Rzeszowie 

Podpis pracownika prowadzącego postępowanie  Podpis i pieczęć kierownika jednostki 

 

 

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki 

 

7.  Załączniki: 

 formularz oferty 

 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


