Szkoła Podstawowa nr 13
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Piotra Skargi 19
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 239 72
e-mail: trzynastkajg@o2.pl

Jelenia Góra 04.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Piotra Skargi 19, 58-500 Jelenia Góra
NIP 611-17-57-459 REGON 000711066
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie obiektów szkoły wraz z przyległym terenem
i wyposażeniem monitoringu wizyjnego w godzinach od 1400 do 800 następnego dnia od poniedziałku do
piątku oraz całodobowa w soboty, niedziele i święta .
2. Szczegółowy opis zamówienia:
- ochrona całodobowa w mundurach ochroniarskich,
- wydawanie i przyjmowanie kluczy,
- dozór 2 budynków szkoły (2800 m2) oraz terenu wokół z boiskiem „Orlik” i placem zabaw (14000m2),
- doraźny patrol interwencyjny,
- pilot napadowy,
- urządzenie rejestrujące zapewniające 30 dniową pamięć i zapewnienie ilości kamer gwarantujących
bezpieczeństwo na terenie obiektu szkoły (min. 12 kamer),
- zbieranie śmieci z terenu szkoły oraz odśnieżanie dojścia do szkoły w zimie od poniedziałku do piątku
w godz. 1400 – 700 oraz w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.
III. Termin wykonania zamówienia
Czas wykonania zamówienia: 01.04.2016 r. – 31.03.2018 r.
IV. Wycena usługi
Wycena powinna zawierać miesięczną cenę netto i brutto wykonania usługi oraz kosztów wszelkich czynności
niezbędnych do wykonania danego zamówienia jak i cenę za cały okres wykonania zamówienia.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
trzynastkajg@o2.pl lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 13
ul. Piotra Skargi 19, 58-500 Jelenia Góra wraz z załączoną kserokopią aktualnej koncesji oraz
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej oraz dopiskiem : „OFERTA, NIE OTWIERAĆ
DO 18-03-2016 r. DO GODZ. 12.00”.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.03.2016 r.
3. Wyniki wyboru oferenta zostaną podane drogą mailową na wskazany adres w dniu 22.03.2016 r.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert
bez podania przyczyny.
6. Nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty.
7. W przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez
poinformowania oferenta.
8. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego lub późniejszego wykonania zamówienia.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie złożonych przez oferentów dokumentów.
VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Teresa Malewska - Sekretarz Szkoły pod numerem telefonu 75 75 239 72
oraz adresem e-mail: trzynastkajg@o2.pl

