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ZS3.311.24.2016 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działają
stycznia 2004r. Prawo zamówień
zaprasza do składania ofert na usługę ą ę ą
wymagań: 

Usługa monitoringu polegająca na przyjmowaniu przez 24 
w tygodniu sygnałów transmitowanych po łą
alarmowy zainstalowany w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku i reagowaniu na te informacje,
a w szczególności: 

1. Natychmiastowe telefoniczne powiadomieni
wyznaczonych o sygnale alarmu.

2. Przyjazd do monitorowanego obiektu patrolu interwencyjnego na sygnał o alarmie lub 
na wezwanie telefoniczne. Czas dojazdu od momentu załą ę

do czasu przybycia do obiektu gru
3. Kontrolowanie łącznoś ę ą

w ciągu doby oraz informowanie Zleceniodawcy o brakach tej łą ś

4. Rejestracja sygnałów przyję
współdziałania lokalnego systemu alarmowego z systemem Zleceniobiorcy oraz 
udostępnienie na żądanie Zleceniodawcy rejestrowanej historii za okres co najmniej 3 
miesięcy. 

5. Szkolenie osób wskazanych przez Zleceniodawcę
z Zleceniobiorcą. 

6. Ustanowienie w miejscu zdarzenia doraź ś

do czasu przybycia Zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej. 
7. Utrzymanie systemu alarmowego w obiekcie w stanie pełni sprawnym, poprzez 

dokonywanie odpowiednich czynnoś
8. Udostępnienie Zleceniodawcy karty SIM niezbę

systemu alarmowego szkoły.
9. Codzienny podjazd do szkoły oraz wykonanie obchodu wokół budynku pomię

godziną 22:00 a 06:00 grupy int
włamania lub dewastacji mienia. 
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) 

na usługę monitoringu wraz z interwencją według nastę ą

Usługa monitoringu polegająca na przyjmowaniu przez 24 godziny na dobę
w tygodniu sygnałów transmitowanych po łączach GSM generowanych przez lokalny system 
alarmowy zainstalowany w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku i reagowaniu na te informacje,

Natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Zleceniodawcy lub osób przez niego 
wyznaczonych o sygnale alarmu. 
Przyjazd do monitorowanego obiektu patrolu interwencyjnego na sygnał o alarmie lub 
na wezwanie telefoniczne. Czas dojazdu od momentu załączenia się
do czasu przybycia do obiektu grupy interwencyjnej nie może być dłuż ż

ączności pomiędzy obiektem a Zleceniobiorcą przynajmniej jeden raz 
ągu doby oraz informowanie Zleceniodawcy o brakach tej łącznoś

Rejestracja sygnałów przyjętych z systemu alarmowego, dokumentowanie przebiegu 
współdziałania lokalnego systemu alarmowego z systemem Zleceniobiorcy oraz 

ę żądanie Zleceniodawcy rejestrowanej historii za okres co najmniej 3 

Szkolenie osób wskazanych przez Zleceniodawcę w zakresie za

Ustanowienie w miejscu zdarzenia doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej
do czasu przybycia Zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej. 
Utrzymanie systemu alarmowego w obiekcie w stanie pełni sprawnym, poprzez 

nie odpowiednich czynności konserwacyjnych. 
ępnienie Zleceniodawcy karty SIM niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

systemu alarmowego szkoły. 
podjazd do szkoły oraz wykonanie obchodu wokół budynku pomię

ą 22:00 a 06:00 grupy interwencyjnej celem wykrycia ewentualnych ś
włamania lub dewastacji mienia.  
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Płock, 2016-12-23 

ąc zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  

ę ą według następujących 

godziny na dobę przez 7 dni 
ączach GSM generowanych przez lokalny system 

alarmowy zainstalowany w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku i reagowaniu na te informacje, 

e Zleceniodawcy lub osób przez niego 

Przyjazd do monitorowanego obiektu patrolu interwencyjnego na sygnał o alarmie lub 
na wezwanie telefoniczne. Czas dojazdu od momentu załączenia się alarmu 

ż ć dłuższy niż 5 minut. 
ą ś ę ą przynajmniej jeden raz 

ą ączności. 
, dokumentowanie przebiegu 

współdziałania lokalnego systemu alarmowego z systemem Zleceniobiorcy oraz 
ę żądanie Zleceniodawcy rejestrowanej historii za okres co najmniej 3 

ę w zakresie zasad współpracy 

ź średniej ochrony fizycznej 
do czasu przybycia Zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej.  
Utrzymanie systemu alarmowego w obiekcie w stanie pełni sprawnym, poprzez 

ę ędnej do prawidłowego funkcjonowania 

podjazd do szkoły oraz wykonanie obchodu wokół budynku pomiędzy 
erwencyjnej celem wykrycia ewentualnych śladów 
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Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w rozumieniu ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity. Dz. U. z 2014r. poz. 1099, 
z 2015r. poz. 1505 ze zmianami). 

Oferent musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone podczas wykonywania zlecenia.  

Oferty według załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy składać 
w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i dopiskiem „oferta na ochronę” 
do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 10:00. 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium 
najniższej ceny. 

 

 

Z poważaniem 

Agnieszka Wierzchowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Paweł Dorobek 
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Załącznik nr 1 
 
 

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

          miejscowość                                    data 
 

Formularz oferty 
„na usługę monitoringu systemu alarmowego oraz podjazdy grupy interwencyjnej rok 2017” 

 
I. Dane dotycz ące wykonawcy: 
 
Nazwa……………………………………………………………………………................................. 
 
Siedziba…………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu/faksu………………………………………………………………….............................. 
 
Nr NIP……………………………………………………………………………................................. 
 
Nr REGON………………………………………………………………………................................. 
 
www…………………………………………………………………………….................................... 
e-mail…………………………………………………………………………….................................. 
 

II Dane dotycz ące Zamawiaj ącego: 
 
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku 
ul. Łukasiewicza 11 
09-402 Płock 
NIP 774-30-80-543 
Tel./fax. 024-364-06-40 
 
III Cena ofertowa: 
 
Lp. Przedmiot oferty Cena netto Cena brutto 

1. Abonament miesięczny za usługę monitoringu   

2. Zryczałtowana miesięczna opłata za SMSy wysyłane 

przez udostępnioną kartę SIM oraz za udostępnienie 

karty SIM 

  

3. Każdorazowy przyjazd patrolu interwencyjnego do 

obiektu na alarm włamaniowy lub sygnał „sabotaż” 
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4. Każdorazowy przyjazd patrolu interwencyjnego do 

obiektu na alarm napadowy lub wezwanie telefoniczne 

  

5. Zryczałtowana miesięczna opłata za codzienny podjazd 

patrolu interwencyjnego w celu obchodu obiektu 

  

6. Ustanowienie stałej ochron fizycznej na obiekcie w 

przypadku stwierdzenia wkroczenia lub przestępstwa 

do czasu przybycia na miejsce Zleceniodawcy 

  

 SUMA   

 
 
IV. Oświadczam, że: 
1.Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi; 
2. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w rozumieniu ustawy 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity. Dz. U. z 2014r. poz. 1099, 
z 2015r. poz. 1505 ze zmianami). 

3. Oświadczam, że posiadam obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone podczas wykonywania zlecenia.  

4. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
V. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie  ogłoszono 
upadło ści. 
VI Akceptuj ę 14 dniowy termin płatno ści faktury. 
 
 
 
 
 

                                                                              ……..……………………………… 
                                                                                 (podpis i pieczęć wykonawcy) 

 
 
 


