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18 grudnia 2017 r.

Prudnik, dn

APiRGP,4222,t4.2017

ZAPYTANIE OF'ERTOWE
1, Zamawiaj4cyr Gmina Prudnik

-

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

ul, Rynek 1,48-200 Prudnik
Iet. (71) 438 01 49
2. Przedmiot zamdwienia:

Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik zaprasza
wykonanie ochrony 2 budynk6w Regionalnego Inkubatora PrzedsigbiorczoSci w
Zamkowy 2 orazul, Plac WolnoSci 6, Ochrona polegai ma na :
prowadzeniu monitoringu systemu alarmowego i monitoringu systemu wizyjnego w
w godz, 2100 do 900 orazw soboty od godz. 1500 do poniedzialku do godz. 9 00
bezpoSredniej ochronie f'tzycznej przez grupg interwencyjn4 w sobotg w godz,900 do

-

skladania ofert na
iku przy ul, Plac
robocze pon-pt
oo
1

oraz w dni wolne

od pracy pracownik6w recepcji Inkubatora (urlopy, chorobowe itp.).
interwencji grupy na wezwanie Zleceniodawcy w ci4gu l0 minut.
grupa interwencyjna wyposazona w Srodki przymusu, brori paln4.
minimum 2 samochody sluZbowe oznakowane.
natychmiastowym zawiadomieniu policji orazZleceniodawcy o dokonanej kradzieLy
i dewastacji mienia,
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu przybycia pracownika Zleceniodawcy
dokonywaniu dodatkowych cyklicznych patroli obiektu,
minimum 3 letnie doSwiadczenie w ochronie frzycntej, obiekt6w uirytecznoSci publ
udokumentowane (kopia poSwiadczenia).

sprawdzenie zabezpieczenia obiektu

po

zakoficzeniu pracy Inkubatora po

z uzbrojeniem systemu alarmowego, odbiorem i transportem kluczy oraz sprawdzenie

systemu alarmowego przedrozpoczgciem pracy Inkubatora. Monitoring system6w a
sig w budynkach Regionalnego Inkubatora PrzedsigbiorczoSci. Monitoring systemu wi
zamontowane s4 na zewn4trz budynk6w,

wlamaniem

27oo wtaz
iektu i rozbroienie
znajduje
,jnego (kamery)

W ofercie, kt6rej wz6r stanowi zal4cznikNr 1 do niniejszego z4pylanianale?y przedsta
- kosztorys ofertowy zwartoSt cenowq oferly ( netto i brutto )
- Nazwg Wykonawcy wraz z nr NIP
oraz dol1czyc aktualny wypis z zarejestrowanej dzialalnoSci gospodarczej lub KRS.
3. Termin realizacji zam6wienia: od 01 stycznia2018 do 3lgrudnia 2018 r,
4. Spos6b obliczenia ceny

i przygotowania oferty:

Ofertg nalezy sporzqdzil w formie pisemnej nawzorze stanowi4cym zal4cmik nr 1 do
w jgzyku polskim, Oferta powinna byC podpisanaprzez osobg upowaZnionq do
i umieszczona w zamknigtej kopercie, na kt6rej nale|y umieScid napis: ,,Kompleksowa

Inkubatora PrzedsigbiorczoSci"

.

itermin zloi.enia oferty:
Oferlg nalezy zloLyt osobiScie lub za poSrednicftvem ustug pocztowych na adres:
5. Miejsce

Agencja Promocji i R.ozwoju Grniny Prudnik
Ratusz ul. RYnek

1

48-200 Prudnik,
nie p62niej ni2 o godzinie 12:00 w dniur 27 grudnia 2011 r.

Kierownik Agencji

Malgorzata Halek - Mali
AEencji

rngr inL. !'latgarzn?t i'ir

ia ofertowego,
ia Wykonawcy

rona 2 obiekt6w

Zalycznil<

nr I do zapytania

ofeftowego

OFERTA

Nazwa zadada o,Ochrona 2 budynk6w Regionalnego Inkubatora P4zedsigbiorczoSci
w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 oraz ul. Plac WolnoSci 6".
Do: Agencja Promocji iRozwoju Gminy Prudnik, ul. Rynek

I,

48-200

prudnik

Ofeftg sktada:

(adres)
te

faks

e-mail:

_@

2 budynk6w
Regionalnego Inkubatora PrzedsigbiorczoSci w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 oraz
ul. Plac WolnoSci 6" zgodnie z warunkami zapllania ofeftowego opublikowan< qo na stronie APiRG
L

My nilej

podpisani oferujemy zrealizowa( zamdwienie publiczne: ,,Ochrr

,ng

Prudnik za nastgpujqcq lqczn4 ceng ofertow4:

WYSZCZEG6TNIENIE

LP

tLoSe

CENA NETTO

Stawka VAT (%)

Cena

brutto
2

3

Ochrona ftzyczna przez grupg interwencyjn4 wrai
ze sprawdzeniem zabezpieczenia obiektu po

1 rbh

L

L,

4

zakohczeniu pracy Inkubatora po godz. 2100 wraz
z uzbrojeniem systemu alarmowego, odbiorem

i transportem

luczy

az spr aw dzeniem obiektu
i rozbrojenie systemu alarmowego przed
k

or

rozpoczgciem pracy Inkubatora
2.

2.

Prowadzenie rnonitoringu systemu alarmowego
i monitoringu systemu wizyjnego 2 obiekt6w

l

miesiqrc

Zam6wienie bgdziemy wykonywac w okresie od 01.01.2018r. do 31,12.2018r.

Nazwisko i imig: ..

Upowazniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu:

MiejscowoSi idata:
Pieczgi Wykonawcy, podpis:

5

6

