ZAPYTANIE OFERTOWE
Na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej Muzeum Okręgowego w Pile
na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile zaprasza do składania ofert.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile
64-920 Piła
Browarna 7
e-mail: muzeum@muzeum.pila.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. DZ. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

a) Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu muzeum .
Czas trwania ochrony obiektu od wtorku do piątku w godz.10.00-16.00
Sobota- niedziela od 11-16
Oraz sporadycznie w czasie otwarcia wystaw i organizowanych imprez po wcześniejszym
uzgodnieniu
Ilość pracowników ochrony na zmianie-1
O zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy posiadający koncesje na wykonywanie usługi
Ochrony mienia i osób wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych
Wykonawca skieruje do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające
legitymacje potwierdzającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
prowadzoną przez Komendanta Głównego policji
Ochrona ta w szczególności polega na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zapobieganie przestępstwom
iwykroczeniom przeciw mieniu a także przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z
tych zdarzeń oraz niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
b) Usługa ochrony wykonywana będzie przez osoby posiadające licencje i odpowiednio
przeszkolone.
Wykonawca działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie 2.01.2019
Zakończenie 30.11.2019

5. Osoba do kontaktu z oferentami
Bożena Masalska – 695-194-110

6. Sposób przygotowania oferty
a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta winna zawierać podanie stawki za 1 roboczogodzinę (netto) wraz z obliczoną
stawką VAT i ceną roboczogodziny brutto

7. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie muzeum do dnia 10-12-2018 lub przesłać e-mailem.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert biorąc pod uwagę cenę 1 roboczogodziny.

