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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ USŁUG OCHRONY MIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADOMIU SP. Z O.O.,
Z/S UL. SŁOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. zaprasza do
złożenia oferty cenowej na świadczenie usług: ochrony mienia, konwojowania wartości
pieniężnych oraz monitorowania obiektów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Ochrona Zajezdni przy ul. 1905 Roku 47 w Radomiu
-całodobowo przez 7 dni w tygodniu
- praca w godz. 7.00 – 7.00 – 1 pracownik ochrony
- ochrona i obsługa parkingu oraz pozostałych terenów zajezdni wraz z otwieraniem i
zamykaniem budynku, bramy przy centrum ogumienia, przyjmowaniem i wydawaniem
kluczy, patrolowanie terenu zajezdni, kontrola ruchu pojazdów i osób.
2. Ochrona dworca autobusowego w Radomiu przy ul. Beliny Prażmowskiego 8
- 7 dni w tygodniu w godzinach : 5.00 - 22.00
- 1 pracownik ochrony
- ochrona budynku dworca, wiat peronowych, patrolowanie terenu przydworcowego,
zamykanie i otwieranie budynku dworca, załączanie alarmów.
3. Konwojowanie wartości pieniężnych
- konwojowanie wartości pieniężnych codziennie od poniedziałku do piątku w
uzgodnionej między Stronami porze z kasy Dworca PKS przy ul. Prażmowskiego 8 do
wskazanego Banku lub sporadycznie z Dworca Autobusowego PKS w Radomiu na
Zajezdnię
- Wykonawca zapewnia ochronę transportowanych wartości pieniężnych zgodnie z
wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 14 października 1988 r.(Dz.U. Nr 129, poz 858 z późn. zm.)
- wartości pieniężne stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie przekraczają 0,2
jednostki obliczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem j.w.

4. Monitoring obiektów Zajezdni i Dworca – całodobowo
- podłączenie do stacji monitorowania alarmów systemów alarmowych w obiektach
Zajezdni (2szt.) i dworca autobusowego w Radomiu (2 szt.) oraz stały monitoring
sygnałów, przesyłanych drogą telefoniczną
- niezwłoczna interwencja patrolu w przypadku otrzymania sygnału o naruszeniu
monitorowanego obiektu

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Zapewnienie pełnej, całodobowej obsady kadrowej na wszystkich posterunkach w
chronionym obiekcie Zamawiającego poprzez delegowanie do realizacji zamówienia
pracowników nie karanych, odpowiednio przeszkolonych.
2. Staranne wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług w zakresie ochrony
oraz wykonywaniem czynności kontrolnych i inspekcyjnych obejmujących:
a) Zabezpieczenie i ochronę obiektów Zamawiającego przed przedostaniem się na ich teren
osób nieupoważnionych, nietrzeźwych lub w sposób widoczny mogących stanowić
zagrożenie dla pracowników, współpracowników, gości i mienia.
b) Zabezpieczenie i ochronę obiektów Zamawiającego przed działaniem na ich terenie osób
zakłócających ład i porządek publiczny.
c) Zabezpieczenie i ochronę składników majątkowych Zamawiającego przed kradzieżą,
rabunkiem oraz ujawnianie faktów dewastacji – w przypadku ich zaistnienia podjęcie
niezwłocznej interwencji w celu ograniczenia szkody lub zabezpieczenia mienia.
d) Zabezpieczenie obiektów Zamawiającego przed aktami sabotażu i terroryzmu.
e) Kontrolę i obsługę parkingu samochodów osobowych i ciężarowych.
f) Kontrolę ruchu osobowego (uprawnień do przebywania na terenie obiektów) zgodnie z
trybem i zasadami obowiązującymi u Zamawiającego.
g) Kontrolę przestrzegania przez pracowników, współpracowników i innych osób
przebywających na terenie chronionym obowiązujących przepisów porządkowych,
ochronnych, przeciwpożarowych
h) Kontrolę samochodów nauki jazdy korzystających z placów manewrowych.
i) Kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz sprawdzanie dokumentów
magazynowych składników majątkowych wywożonych i wwożonych na chroniony teren,
zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi u Zamawiającego.
j) Kontrolę zezwoleń na wjazd i postój pojazdów na terenie chronionym, zgodnie z zasadami
obowiązującymi u Zamawiającego.
k) Reagowanie na sygnały przekazywane przez środki zabezpieczenia technicznego, w które
wyposażony jest obiekt Zamawiającego oraz postępowanie zgodnie z obowiązującymi u
Zamawiającego procedurami.
l) Kontrolę autobusów PKS Radom znajdujących się na zajezdni.
ł) Sprawdzanie, po godzinach pracy, stanu zabezpieczenia pomieszczeń służbowych w
chronionym obiekcie.
m) Niezwłoczne powiadamianie bezpośrednich przełożonych, osoby odpowiedzialnej z
ramienia Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach i zauważonych nieprawidłowościach
na terenie chronionego obiektu.
n) Niezwłoczne powiadamianie bezpośrednich przełożonych, osoby odpowiedzialnej z
ramienia Zamawiającego oraz najbliższej jednostki policji o przestępstwach i
nadzwyczajnych wydarzeniach zaistniałych na terenie chronionego obiektu oraz
podejmowanie niezbędnych czynności, celem zabezpieczenia śladów i dowodów

przestępstwa do czasu przybycia organów ścigania.
o) Bieżące prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego.
3. Służbowy, merytoryczny oraz dyscyplinarny nadzór i kontrolę nad zatrudnionymi przez
siebie pracownikami sprawuje Wykonawca.
4. Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom chroniącym obiekty Zamawiającego
jednolite umundurowanie i środki łączności zgodne z obowiązującymi przepisami.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia w okresie
przedłużenia na dalszy okres.

od 01.09.2015 r. do 31.08.2017 r. z możliwością

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej o wpisaniu przedsiębiorcy do tej ewidencji, potwierdzające prawo do
występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz dokumenty
określające uprawnienia przedstawicieli oferenta podpisujących ofertę do reprezentacji
firmy, jeżeli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów lub zaświadczeń.
2. Aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności objętej n/n Zamówieniem.
3. Dokumenty nie mogą nosić daty wcześniejszej niż sześć miesięcy przed upływem terminu
składania ofert dla zaświadczeń z KRS-u, oraz zaświadczenia o wpisaniu przedsiębiorcy do
ewidencji działalności gospodarczej.
4. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 1-2 mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania oferenta.
5. Oświadczenie o wysokości miesięcznych ulg we wpłatach na PFRON, udzielonych
kontrahentom w okresie od początku 2015 r. do chwili obecnej.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
2. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, wymienione w poprzednim punkcie n/n
Zapytania ofertowego.
3. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę (osoby)
upoważnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą szczególne
pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych, które musi być
załączone do oferty.
4. Oferent oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i przyjmuje je bez
zastrzeżeń.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radomiu, 26-600
Radom, ul.1905 Roku 47 w sekretariacie (pok.22) w terminie do 20.08.2015 r. lub e-mailem
na adres: sekretariat@pksradom.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
ceny netto oferty w skali miesiąca z uwzględnieniem odpisu na PFRON.
2. W ofercie należy podać:
a) cenę netto wykonania usługi w skali miesiąca oraz w rozbiciu na:
- ochronę Zajezdni przy ul. 1905 Roku 47 w Radomiu
- ochronę dworca autobusowego w Radomiu przy ul. Beliny Prażmowskiego 8
- konwojowanie wartości pieniężnych
- monitoring elektroniczny Zajezdni i Dworca
b) stawkę i wartość podatku VAT
c) cenę brutto wykonania usługi w skali miesiąca
d) gwarantowaną miesięczną stawkę i wartość odpisu na PFRON w okresie
obowiązywania umowy.
3. W przypadku braku możliwości zagwarantowania odpisu na PFRON przez
Wykonawcę, do oceny oferty pod uwagę będzie brana tylko wartość netto oferty.
4. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich
wniosek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI
Wojciech Lis - tel. 48/ 36-211-54 wew. 149 – ochrona zajezdni
Jacek Pietrzak - tel. 48/ 36-211-54 wew. 102 – ochrona dworca
Iwona Nowak - tel. 48/ 36-211-54 wew. 120 – sprawy formalno-prawne

