
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO NA: 
na 

ochronę osób i mienia w obiekcie: 
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – 

Książnica Karkonoska 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska 
ul. Bankowa 27 
58-500 Jelenia Góra 
tel./fax (075)75-228-84 
tel.       (075)75-259-26 
WWW.biblioteka.jelenia-gora.pl 
e-mail:sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl 
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie realizowane z pominięciem procedur Ustawy PZp z dnia 29.01.2004 r. z późn. 
zm. Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem zamówień o wartości 
nieprzekraczającej do  30.000 euro netto. 

                                                     
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia , we wszystkie dni 
tygodnia  oraz usługa portierska od godz. 6.00 do godz. 22.00 od poniedziałku do 
piątku, a w soboty od  godz.8.00 do 18.00 wg wyszczególnienia: 

 Ochrona osób i mienia bezpośrednio przez pracownika ochrony zatrudnionego 
zgodnie z art.22 §1 Kodeksu Pracy. Praca od poniedziałku do piątku w godz.  od 
6.00 do 22.00 w soboty od godz. 8.00- do godz. 18.00. Otwieranie i zamykanie 
obiektu przez pracownika ochrony  w obecności  grupy interwencyjnej. 

 Ochrona obiektu  poprzez  podłączenie do własnej stacji monitorowania 
systemu sygnalizacji włamania i napadu z powiadomieniem grupy 
interwencyjnej od poniedziałku do piątku w godz. od 22.00 do 6.00 oraz  
od soboty godz. 18.00 do poniedziałku godz. 6.00.- podłączenie do własnej 
stacji monitorowania po stronie Wykonawcy 

 Zapewnienie własnej  grupy interwencyjnej w obiekcie Książnicy Karkonoskiej 
całodobowo we wszystkie dni tygodnia, w filiach bibliotecznych na terenie 
całego  miasta w godz. 8.00-18.00 w razie konieczności. Przyjazd grupy 
interwencyjnej  do obiektu nie może być dłuższy niż 7 min.  

 Dodatkowo zakup i montaż 4 szt. kamer , wskazanych przez Zamawiającego. 
Przegląd – raz w roku – instalacji dozoru i monitoringu w obiekcie Książnicy 
Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27. 
 

             Obiekt Książnicy Karkonoskiej wyposażony w systemy; 
- instalacji dozoru i monitoringu , alarm przewciwnapadowy 
-wewnętrzny system p.poż. 

 
Usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia , w ramach których wykonawca będzie 
zobowiązany: 

 nadzorować ruch osób wchodzących i wychodzących, 

 wydawać klucze do pomieszczeń upoważnionym pracownikom, a także 
przechowywać klucze po ich zdaniu, 

 współpraca z pracownikami Książnicy Karkonoskiej , prowadzenie rejestrów przejęcia 
obiektu 

 pełnić funkcję portiersko-informacyjną 

http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/


 dokonywać obchodu chronionego obiektu wraz terenem przyległym co  

 w razie konieczności ściśle współpracować z Policją, Strażą Miejską , Strażą Pożarną 
podczas zaprowadzania porządku publicznego w chronionych obiektach i na terenie 
do nich przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, 
katastrof, losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia, 
utrzymywać patrol interwencyjny 24 h w gotowości do natychmiastowego działania na 
wezwanie pracowników KK przy ul. Bankowej 27 i wykonawcy celem zatrzymania 
sprawcy  przestępstwa dokonanego w chronionym obiekcie oraz na terenie 
przyległym, 

 utrzymywać patrol interwencyjny w godz. 8.00 – 18.00 na wezwanie pracowników   filii  
na terenie miasta wg wykazu: 
- Filia Nr 3 przy ul. Różyckiego 4 
- Filia Nr 4 przy pl. Piastowskim 32 
- Filia Nr 5 przy ul. Cieplickiej 172 
- Filia Nr 6 przy ul. Wrocławskiej 71 
- Filia Nr 8 przy ul. Sygietyńskiego 7 
 i wykonawcy celem zatrzymania sprawcy  przestępstwa dokonanego w chronionym 
obiekcie oraz na terenie przyległym, 

 w przypadku alarmu do podjęcia czynności interwencyjno-zabezpieczających, 
mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia zamawiającego na terenie 
chronionego obiektu. 

  
 
         Przedmiotem   umowy   będzie   wykonywany  zgodnie  z   przepisami  o   ochronie   osób       
 i mienia przez osoby umundurowane, zaopatrzone w czytelne identyfikatory, wyposażone       
 w   sprzęt osobisty ( środki łączności, środki ochrony osobistej itp.). 

Wykonawca sporządzi szczegółowy plan ochrony i instrukcje ochrony w uzgodnieniu                
z Zamawiającym. 
Wykonawca zapewni stałą łączność z osobą upoważnioną przez zamawiającego do 
wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy. 
Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobą upoważnioną przez zamawiającego do 
wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacja umowy. 
 

     
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia : od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 

     5. DOKUMENTY 
 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

 Wypełniony formularz oferty 

 Aktualne zaświadczenie z KRK 

 Polisa CO od prowadzonej działalności o wartości min. 200.000 PLN ( kserokopia) 

 Koncesja na wykonanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie 
wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 
2005 r. Nr 145 , poz. 1221 z poźn. zm.) – kserokopia 

 
6.  KRYTERIA ORAZ SPOSÓB  OCENY OFERT 

 
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium : cena 60 % i warunki      
podłączenia do stacji monitorowania i czas przyjazdu grupy interwencyjnej  40 %. 
7 min. -40 % 
8 min.- 30% 
9 min. -20 % 
10 min.i powyżej  – 10 %  
 
 

 
 



      7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
             Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez 30 dni. 
 
      8.  MIEJSCE  ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 
       
        Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego : 
        Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska 
        Ul. Bankowa 27 
        58-500 Jelenia Góra 
        Sekretariat  
        w godz. 8.00 – 15.00 
        Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia  10 grudnia  2018 r.  do godz. 10.00 
 
       Otwarcie  ofert nastąpi w dniu  10 grudnia  2018 r.  o godz. 10.30  w siedzibie 
        Zamawiającego. 
 

9. ZAŁĄCZNIKI: 
 

 Wzór oferty 

 Wzór umowy 

 

 

 

 

 


