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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2014/MDK 

CPV – 79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu 
Podstawa prawna: 

 

Wartość usługi nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i 

dlatego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.  poz 

907 z późn. zm.) w postępowaniu nie stosuje się w/w ustawy 

 
Zamawiający 

 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

e-mail sekretariat@mdk.swinoujscie.pl  

 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, NIP: 855-14-92-635, 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi pn: „całodobowa ochrona 

elektroniczna  w sześciu obiektach  zarządzanych przez MDK w Świnoujściu”  
 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.Przedmiotem zamówienia  jest: 

a) bezpłatne podłączenie lokalnego systemu alarmowego Zamawiającego do systemu 

monitorowania - Alarmowego Centrum Odbiorczego Wykonawcy, oraz całodobowa 

elektroniczna ochrona sześciu obiektów  wyposażonych w stacjonarne systemy alarmowe, w 

formie: 

b) monitorowanie (dozoru) sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego 

zainstalowanego w obiektach, po łączach radiowych, 

c) monitorowanie terenu poprzez system 4 kamer, wraz z działaniem patroli ochronnych, 

rejestracja obrazu oraz archiwizacja danych (Muszla Koncertowa). 

d) niezwłoczne wysyłanie patrolu ochronnego do chronionego obiektu po odebraniu sygnału o 

zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie – w celu wyeliminowania zagrożenia oraz 

zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego, 

e) zawiadamianie w razie konieczności: Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego 

w celu podjęcia właściwych działań, 

f) rejestrowanie sygnałów przyjmowanych z lokalnego systemu alarmowego, 

g) prowadzenie  książki ewidencji i odnotowywanie wszystkich zdarzeń na obiekcie, 

h) dostarczanie  Zamawiającemu wyciągów z w/w rejestrów 

i) czas reakcji grupy interwencyjnej, dojazd do chronionego obiektu oraz podjęcie działań 

ochronnych i zabezpieczających po zgłoszeniu alarmu nie powinien być dłuższy niż: 10 minut 

w dzień i 5 minut w nocy – na terenie miasta Świnoujścia, oraz 15 minut w dzień i 10 minut 

w nocy – na terenie Karsiborza. 

j) ochrona obiektów wymienionych w pkt.2 a-e,  winna być prowadzona przez całą dobę we 
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wszystkie dni tygodnia przez okres obowiązywania umowy. 

2. Ochrona i monitoring obiektów oraz mienia polega na wykonywaniu czynności zgodnie z 

poniższymi szczegółami: 

 

a) Obiekt Nr 1 - budynek MDK przy ul. Wojska Polskiego 1/1, a w nim: 

- II i III piętro  

- strych – dwie  pracownie plastyczne Miejskiego Domu Kultury 

- Galeria ART Miejskiego Domu Kultury 

- pomieszczenia administracyjne Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Ochrona i monitoring obiektu Nr 1 odbywać się będzie w oparciu o istniejący system 

sygnalizacji alarmowej, pracujący na bazie centrali alarmowej SATEL CA 6. System 

zaopatrzony jest w alarm napadowy znajdujący się w Galerii ART. 

 

b) Obiekt Nr 2 – budynek Sali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Matejki 11, a w nim: 

- Sala Teatralna wraz z zapleczem (garderoby i łącznik) 

- Foyer 

- Sala Sportowa wraz z zapleczem (szatnie) 

Ochrona i monitoring obiektu Nr 2 odbywać się będzie w oparciu o istniejący system 

sygnalizacji alarmowej, pracujący na bazie centrali alarmowej SATEL CA 6. 

 

c) Obiekt Nr 3 – budynek Amfiteatru przy ul. Chopina 30 

Ochrona  obiektu Nr 3 odbywać się będzie tylko w oparciu o istniejący system sygnalizacji 

alarmowej napadowej, pracujący na bazie centrali alarmowej Power Max. 

 

d) Obiekt Nr 4 – budynek Muszli Koncertowej przy Promenadzie, a w nim: 

- ochrona pomieszczeń wewnątrz budynku; 

- usługa monitoringu: sceny, widowni wraz z ławkami oraz przyległego terenu od strony 

elewacji południowej, polegająca na podłączeniu do systemu monitorującego Wykonawcy 

istniejącej instalacji systemu telewizji przemysłowej Zamawiającego. System kamer (w ilości 

4 szt.) posiada możliwość obserwacji terenu w dzień i w nocy. Istnieje możliwość nagrywania 

wszystkich zdarzeń monitorowanego obiektu. Monitorowany obiekt można obejrzeć na 

dowolnym komputerze podłączonym do sieci internetowej. Usługa połączona z działaniem 

patroli ochronnych. 

Ochrona i monitoring obiektu Nr 4 odbywać się będzie w oparciu o istniejący system 

sygnalizacji alarmowej, pracujący na bazie centrali alarmowej SATEL CA 6. System 

zaopatrzony jest w alarm napadowy Monitoring terenu odbywać się będzie za pomocą 4 szt. 

kamer cz-b 600 i video serwera. 

 

e) Obiekt Nr 5 – budynek Filii MDK Nr 3 w Karsiborzu przy ul. 1-go Maja 40, a w nim: 

-  pomieszczenia zarządzane przez: Miejski Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz 

Przedszkole Miejskie nr 9. 

Ochrona i monitoring obiektu Nr 5 odbywać się będzie w oparciu o istniejący system 

sygnalizacji alarmowej, pracujący na bazie centrali alarmowej SATEL CA 6. 

 

f) Obiekt Nr 6 – budynek Filii MDK Nr 1 w Przytorze przy ul. Zalewowej 40 – od dnia 1 

sierpnia 2014r. a w nim: 

- pomieszczenia zarządzane przez: Miejski Dom Kultury oraz Bibliotekę Publiczną  

 

UWAGA: W celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia  zaleca się 

dokonanie wizji lokalnej. 



 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I RZYGOTOWANIE OFERTY 

 

1. Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia. Oferta musi być złożona na   

formularzu ofertowym według wzoru Zamawiającego ( załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania). 

2. Oferta musi zawierać  zryczałtowaną kwotę miesięczną za świadczoną usługę serwisu 

(netto/brutto) w rozbiciu na poszczególne obiekty. 

 

III. Wykonawca do oferty musi załączyć następujące dokumenty: 

1. Zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy sporządzony przez Zamawiającego 

(załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), 

2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i   mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  zgodnie z 

ustawą z 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z 

późn. zm.), 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji  działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed 

upływem terminu składania oferty, 

4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 

minimum 1.000.000,00zł. (słownie: jeden milion, 00/100 zł). 

Dokumenty wymienione w pkt.: 2, 3 oraz 4 należy złożyć w formie  kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do niniejszego  

zapytania ofertowego),   pocztą, faksem, pocztą e-mail lub osobiście w sekretariacie MDK 

pokój nr 319, na adres: Miejski Dom Kultury ul. Wojska Polskiego 1/1  72-600 Świnoujście, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2014r  do godziny 12:00.  

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2014r o godzinie 13:00. 

 

V. KRYTERIA OCENY I PODPISANIE UMOWY 

 

Przy wyborze oferty Zlecający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1. cena: znaczenie – 100% = 100pkt. 

 

- z Oferentem który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę, nie później 

niż w ciągu pięciu dni od daty powiadomienia o wyborze oferty. 

- umowa zostanie zawarta na okres trzech lat od daty jej podpisania (według wzoru jak w 

załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

 

 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 



 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Kierownik Administracyjny - Bożena Machelska – tel. (091) 327-87-63, fax (091) 321-59-49, 

lub osobiście w Miejskim Domu Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, pokój nr 306, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 – 14:00. 

     

 Integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty są niżej wymienione załączniki: 

 

1. formularz oferty  Załącznik nr 1 

2. projekt umowy (wraz z załącznikami) – Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

        Zatwierdzam 

 

 

 

 


