JVIUZEUM
mSrORYCi.NC-ARCHEOLOGICZNE
tei./rax (-11)330-45-5(; 265-36-51
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Sudół, dnia 27.11.2015r.

AT.260.9.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 9/2015

I.

Zamawiający:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 37,27-400 Ostrowiec
Św., tel. 41 3304550, www.muzeumostrowiec.pl. e-mail: sekretariat@krzemionki.info
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówieniajest ochrona obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Św. oraz oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, połączona
z wykonywaniem patroli pieszych i zmotoryzowanych wokół Rezerwatu Krzemionki.

ill.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Służba ochrony realizowana będzie przez jednego pracownika ochrony w systemie zmianowym
w budynku Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 37;
i przezjednego pracownika w budynku Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
Sudół 135a.
W Muzeum Historyczno-Archeologicznym
w Ostrowcu Św., ul Świętokrzyska 37, następująco:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 7.00,
- sobota w godzinach 15.00 - 7.00,
- niedziela w godzinach 16.30 - 8.30,
- święta i dni wolne od pracy - całodobowo.
Szczegółową liczbę godzin w miesiącu określać będą indywidualne grafiki dla danego miesiąca
sporządzane z uwzględnieniem dni wolnych i świąt.
Przewidywana łączna liczba godzin na cały rok wynosi 5720 godzin.
W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki, Sudół l35a, następująco:
- w sezonie (od maja do października) w godzinach 20.00 - 7.00, a w weekendy 19.00 - 8.00,
- miesiące kwiecień i październik w godzinach 20.00 - 7.00, a w weekendy 17.00 - 8.00,
- po sezonie (od listopada do marca) w godzinach 16.00 - 7.30, a w weekendy 16.00 - 8.00,
- święta i dni wolne od pracy całodobowo.
Szczegółową liczbę godzin w miesiącu określać będą indywidualne grafiki dla danego miesiąca
sporządzane z uwzględnieniem dni wolnych i świąt.
Przewidywana łączna liczba godzin na cały rok wynosi 4983 godziny.
Łączna liczba godzin na cały rok dla obydwu budynków muzealnych wynosi 10.703 godziny.
Przy Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki na terenie rezerwatu realizowany
będzie również patrol pieszy i zmotoryzowany w następujący sposób:
Patrol pieszy:
- patrol ok. 4 km, przez 20 dni w miesiącu, odbywający się w różnych porach dnia,

- obecność patrolu ma być udokumentowana poprzez urządzenie (system kontroli strażników)
zamontowane na koszt wykonawcy i będący jego własnością we wcześniej uzgodnionych czterech
punktach rezerwatu.
- Wydruk z urządzenia stanowić będzie załącznik do miesięcznej faktury.
Patrol zmotoryzowany:
- patrol ok. 6 km, przez 10 dni w miesiącu, odbywający się oznakowanym, terenowym pojazdem
w różnych porach dnia.
W Muzeum Historyczno-Archeologicznym
znajduje się podłączenie do systemu alarmowego
Centrum Monitorowania. Budynek muzeum podłączony jest do systemu alarmowego Centrum
Monitorowania przy wykorzystaniu toru telefonicznego komutowanego. Odbierający sygnał musi
spowodować przyjazd specjalistycznej grupy ochronnej - patrolu interwencyjnego (dojazd max.
20 min). Wykonawca będzie zobowiązany odbierać sygnały alarmowe generowane z obiektu,
a po zweryfikowaniu przekazywać do osób wskazanych przez zamawiającego oraz zabezpieczenia
obiektu do czasu przybycia wskazanych osób (pracowników zamawiającego). W uzasadnionych
przypadkach powiadomi stosowne służby (Policję, Straż Pożarną).
IV.

Dokumenty,

jakie mają dołączyć Wykonawcy:

- Potwierdzona kserokopia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia,
- Kserokopia opłaconej polisy potwierdzającej ubezpiecżenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- Dokument potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia, w zakresie ochrony podobnych
obiektów (wykaz co najmniej l usługi odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi
niniejszego zapytania - obiekt użyteczności publicznej o wielkości zbliżonej do przedmiotu
zamówienia i charakterem ochrony ze szczególnym uwzględnieniem obiektów podlegających
konserwatorowi zabytków).
V.

Termin wykonania

zamówienia:

Umowa zostanie podpisana na okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
VI.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena brutto oferty, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, powinna zostać obliczona
wg poniższej tabeli, z rozbiciem na poszczególne składniki:

l.

Rodza.i usłU2i
Ochrona budynku

2.

Patrol pieszy

3.

Patrol zmotoryzowany

4.

Monitorowanie systemu
alarmowego

Cena .iednostkowa brutto
1 roboczogodzina
................. zł
1 patrol ................

zł

l patrol ................

zł

....................

zł

Łączna cena USłU2ibrutto
roboczogodzina x 10703 h
.......................
zł
patrol x 240 dni
. .......................
zł
patrol x 120 dni
. ......................
zł
. ......................
zł
Całkowita cena oferty brutto
(1+2+3+4)
.......................
zł

VII.

Miejsce i termin składania ofert:

l.

Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
Sudół 13Sa, 27-400 Ostrowiec Św., lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@krzemionki.info do dnia 11.12.201Sr., do godz. 10.00.

2.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.l2.201Sr., a wynik wyboru najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.00 w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie
Krzemionki, Sudół 13Sa oraz na stronie internetowej www.bip.muzeumostrowiec.pl

3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VIII.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:
Całkowita cena oferty - 100%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Dyrektor
HistorycznO-Ar
w Ostrowc

Muzeum
.e I gicznego
krzyskim

Załącznik do zapytania ofertowego nr 9/2015
pieczęć oferenta

miejscowość, data

MUZEUM HISTORYCZNO - ARCHEOLOGICZNE
ul. Świętokrzyska 37
27-400 Ostrowiec Św.

w Ostrowcu Św.

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Telefon:

e-mail:

.

NrREGON:

.

Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami VAT
NrNIP:

.

CENA OFERTY
Rodzaj usługi
1.

Ochrona budynku

2.

Patrol pieszy

Cena jednostkowa brutto

Łączna cena usługi brutto

l roboczogodzina

roboczogodzina x 10703 godz

.................

3.
4.

.......................
zł
patrol x 240 dni

zł

l patrol .................

zł

l patrol .................

zł

Patrol zmotoryzowany
Monitorowanie systemu
alarmowego

........................

zł

......................
zł
patrol x 120 dni
......................

zł

.......................
zł
Całkowita cena oferty brutto
(1+2+3+4)
.......................

podpis

zł

