Łódź, dnia 7.01.2020 r.

Akademicki Ośrodek
Inicjatyw Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56
90-403 Łódź

ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY
(zapytanie ofertowe)
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, na podstawie art. 71 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony obiektu Akademickiego Ośrodka Inicjatyw
Artystycznych.
I ZAMAWIAJĄCY
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56; 90-403 Łódź
NIP: 725-18-94-688
Regon: 100019114
Tel. +48 (42) 633-26-41, 605-297-887
e-mail: sekretariat@aoia.pl
FAX: 633-43-68
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
- świadczenie usług polegających na fizycznej, bezpośredniej ochronie nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 54/56 oraz mienia znajdującego się na terenie tej
nieruchomości przez jednego pracownika ochrony w dni powszednie w godzinach 16.00-8.00
(w dniach 10.04.2020, 24.12.2020 oraz 31.12.2020 rozpoczęcie dyżuru o godz. 13.00) oraz w
dni wolne od pracy (w tym w soboty, niedziele i święta) w systemie całodobowym w godzinach
8.00-8.00.
Płatności za wykonaną usługę będą rozliczane miesięcznie.
2. W ramach świadczenia usługi ochrony opisanej powyżej Wykonawca zobowiązany będzie
w szczególności do:
- ochrony powierzonego mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem,
dewastacją, pożarem i przed zagrożeniem wybuchem,
- przeciwdziałania przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektom, a także
przeciwdziałania powstawaniu szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń,
w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia,
- dokonywania obchodów chronionego terenu i budynku,
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- systematycznego i starannego sprawdzania stanu zamknięć drzwi i okien oraz innych
zabezpieczeń budynku,
- udaremniania prób dokonania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia,
- przeciwdziałania przebywaniu na chronionym terenie osób nieuprawnionych,
- niewpuszczaniu na teren nieruchomości osób nieupoważnionych oraz pojazdów bez
zezwolenia,
- podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na
terenie chronionego obiektu,
- prawidłowym reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z
istniejącymi w obiekcie instalacjami,
- nadzorowaniu i niezwłocznym powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego o
powstałym zagrożeniu chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć
na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. lub o
zagrożeniach ich powstania,
- niezwłocznym powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna,
pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez
Zamawiającego o zagrożeniach na chronionym terenie.
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia księgi dyżurów, wpisywania informacji o
rozpoczęciu i zakończeniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych podczas pełnienia
służby.
Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi wizyjnego systemu monitorującego należącego do
Zamawiającego.
Pracownicy ochrony zobowiązani będą również do pełnej znajomości topografii chronionego
obiektu, rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, wydawania osobom upoważnionym i
odbierania od nich przynależnych do danych pomieszczeń kluczy, a także znajomości i
przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp i ppoż.
3. Wykonawca obowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji przewidzianej w ustawie z
dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.Dz.U. z 2018 r. poz.2142 z późn.zmian.) zwanej
dalej ustawą.
4. Wykonawca obowiązany jest do posiadania przewidzianego w ustawie ubezpieczenia OC
za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie: 1 lutego 2020r.
Zakończenie: 31 stycznia 2021r.

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, co powinno wynikać ze stosownych dokumentów rejestrowych.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w szczelnie zamkniętej kopercie, na której
należy umieścić napis: „Usługa ochrony obiektu Akademickiego Ośrodka Inicjatyw
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Artystycznych” oraz nazwę i adres wykonawcy, tak aby możliwy był zwrot oferty (bez
otwierania) w przypadku złożenia jej po terminie.
3. Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany jest złożyć następujące
dokumenty:
- kopia aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony
osób i mienia wydanej zgodnie z przepisami ustawy,
- referencje od dotychczasowych klientów, nie więcej niż pięć,
- informacja o ilości zatrudnianych pracowników ochrony oraz sposobie ich zatrudnienia
(umowa o pracę, umowa zlecenia itp.)
4. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych, 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 54/56, w sekretariacie do dnia 17 stycznia
2020 r. do godz. 16.00.
V OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI
Osobą udzielającą wykonawcom informacji w sprawach związanych z niniejszym zapytaniem
jest p. Magdalena Stępkowska tel. 42 633 26 41 w.19.
VI WYBÓR OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i prowadzenia dalszych
rokowań w celu zawarcia umowy. Będą brane pod uwagę co najmniej: cena brutto oferty,
referencje od dotychczasowych klientów, doświadczenie Wykonawcy (w tym dotyczące
ochrony instytucji kultury), ilość pracowników ochrony zatrudnianych przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę.

VII POSTANOWIENIA DODATKOWE
Zamawiający zastrzega, że może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty i
bez podania przyczyny.

Uwaga:
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie wywołuje właściwych
dla oferty skutków prawnych.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
z dnia 7 stycznia 2020r.

………………………

..................................dnia ………………..

pieczęć Oferenta

FORMULARZ OFERTY
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

1. Oferent (nazwa i adres):
..............................................................................................................................................
2. Składam ofertę na wykonanie usług polegających na fizycznej, bezpośredniej ochronie
nieruchomości Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, położonej w Łodzi
przy ul. Zachodniej 54/56 oraz mienia znajdującego się na terenie tej nieruchomości
przez jednego pracownika ochrony w dni powszednie w godzinach 16.00-8.00 (w
dniach 10.04.2020, 24.12.2020 oraz 31.12.2020 rozpoczęcie dyżuru o godz. 13.00)
oraz w dni wolne od pracy (w tym w soboty, niedziele i święta) w systemie
całodobowym w godzinach 8.00-8.00 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia
2021 r.
3. Oferuję wykonanie tych usług za cenę ryczałtową netto :
...........………………………. zł
(słownie: .................................................................................................................. zł),
plus podatek VAT ............................. zł
(słownie: .................................................................................................................. zł),
cena brutto oferty: …………………………………….zł
(słownie: …………………………………………………………………………..zł),
Fakturowane miesięcznie wynagrodzenie:
po ……………………………….. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………...zł).
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu
ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a)………………………..…………………………………………………………………
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b)…………..………………………………………………………………………………
c)……………………..……………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………….
e) ………………………………………………………………………………………….
f) …………………………………………………………………………………………..
………………………………..
podpis osoby uprawnionej
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