
Grodzisk Mazowiecki, 18.12.2017 r. 

SP2.2611.5/2017 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

I. Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Westfala 3, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki 

II. PODSTAWA PRAWNA 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych poniżej 30 000 euro wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2015 Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z dnia 14.01.2015 r. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia będzie ochrona budynku, mienia i osób w obiekcie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 
zaproszenia do składania ofert (załącznik nr 1). 

2. Do oferty Wykonawca winien załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub                 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z którego wynika 
umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie 
poświadczona kopia), 

3. Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową; - posiadać datę sporządzenia; - zawierać adres lub 
siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP; - być podpisana czytelnie przez uprawnionego 
Wykonawcę. 

 

 



VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty mogą być składane osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.  

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Westfala 3,  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29 grudnia 2017, do godziny 10:00. 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 
Kopertę należy opisać następująco: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim,  

ul. Westfala 3,  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Oferta na: Usługę ochrony Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.  

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

5. Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma pokwitowanie złożenia oferty, która 
zostanie w jego obecności odpowiednio opisana przez pracownika przyjmującego. 

6. Na ofertach dostarczanych przesyłką pocztową lub kurierem zostanie wpisana data               
i godzina jej otrzymania. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w zapytaniu 
ofertowym. 

10.Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych 

i pisarskich. 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017 r. o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 2        
w Grodzisku Mazowieckim, ul.Westfala 3, w gabinecie dyrektora szkoły. Postępowanie ma 
charakter jawny. 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:    cena – 
100% 



2. Cena:     najniższa cena otrzyma 100 pkt.; pozostałe proporcjonalnie mniej w/g 
następującego     przelicznika:     ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 100 pkt. 

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka może być 
przeznaczona na realizację zamówienia, Zamawiający może po wybraniu oferty 
najkorzystniejszej prowadzić negocjacje dotyczące ceny z wybranym Wykonawcą. 

IX. WARUNKI FINANSOWE 

Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania. 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców faksem lub 
drogą elektroniczną. 

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 

Projekt umowy (Załącznik nr 3). 

XII. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udziela:   

Danuta Pokropek tel. (22) 755 53 91  

e-mail: sp2grodzisk@poczta.onet.pl 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty  

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 3 – Projekt umowy  

                                                       Zatwierdzam   

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

 (pieczątka i podpis Dyrektora)                                                                                   

 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 do zaproszenia        

SP2.2611.5/2017 

FORMULARZ  OFERTY 

Dla przedmiotu zamówienia na: Usługę ochrony Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku 
Mazowieckim 

1. Nr referencyjny nadany sprawie: SP2.2611.5/2017 

ZAMAWIAJĄCY:     

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim     

05-825 Grodzisk Mazowiecki     

ul. Westfala 3 

2. WYKONAWCA: 

 Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres lub siedziba Wykonawcy, 
nr tel., NIP, |email, faks 

  
 

 

 

1) zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert dla niniejszego zamówienia, 
akceptuję go w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz zapoznałem się z warunkami realizacji 
zamówienia, posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty, 

 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia do 
składania ofert,  

3) oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego 
wykonania zamówienia,  

4) Oferujemy wykonanie zamówienia dla Szkoły Podstawowej nr 2, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, ul. Westfala 3 za cenę ………….brutto, przyjmując koszt jednej 
roboczogodziny pracy zleceniobiorcy w wysokości ...................................[PLN] brutto X 
1800 r-g =     ……………………….zł brutto 

5) zawarty w Załączniku nr 3 do zaproszenia do składania ofert projekt umowy został przeze 
mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach przedstawionych w projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 

Miejscowość i data       Pieczęć i podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 2 do zaproszenia  

SP2.2611.5/2017 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia będzie ochrona obiektu, mienia i osób w Szkole Podstawowej nr 2, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Westfala 3. 

I. Zasady ogólne realizacji ochrony. 

1. Ochrona będzie realizowana w szkole przez jednego pracownika:     

a) w czasie trwania zajęć szkolnych w godz. 8.00 – 17:00 (max 9 godzin dziennie)     

b) w systemie jednozmianowym,  od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo    wolnych 
od nauki oraz ferii szkolnych i świątecznych.     

c) szczegółowy harmonogram zostanie ustalony pomiędzy Zleceniodawcą     i  Zleceniobiorcą 
z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych.  

2. Pracownicy ochrony będą ubrani w jednolite umundurowanie.  

3. Pracownicy ochrony posiadać będą:    

a) imienne identyfikatory    

b) legitymacje pracownika ochrony.    

c) środki łączności bezprzewodowej  

4. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu ochrony muszą być uzgodnione pomiędzy stronami       
i wymagają formy pisemnej. 

II. Zadania pracownika ochrony.  

1. Zabezpieczenie obiektu przed włamaniem, zniszczeniem, kradzieżą mienia.  

2. Nadzorowanie wejścia do szkoły; udzielanie informacji gościom i interesantom Szkoły 
Podstawowej nr 2 i kierowanie ich do odpowiednich pomieszczeń i osób.  

3. Podejmowanie niezbędnych działań w razie pożaru i innych zdarzeń losowych, zgodnie     
z obowiązującymi instrukcjami.  

4. Reagowanie na wszelkie nieprawidłowości w zachowaniu uczniów,  

5. Niezwłoczne zgłaszanie dyrekcji Szkoły Podstawowej wszelkich niepokojących sytuacji       
i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem budynku, mienia i osób.  

6. Patrolowanie budynku, terenu wokół obiektu szkolnego oraz obserwacja terenu 
przylegającego do szkoły.  



7. Kontrolowanie newralgicznych miejsc w budynku szkolnym, np. szatnie, toalety, klatki 
schodowe, korytarze  

8. Egzekwowanie wszelkich ustaleń zawartych w regulaminie szkoły. 

9. Wykonywanie innych poleceń zlecanych przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2.   

III. Postanowienia końcowe 

1. Pracownicy ochrony są zobowiązani przestrzegać następujących zakazów: 

a) przychodzenia do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz spożywania 
alkoholu podczas pracy, 

b) przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 poza godzinami swojego dyżuru bez 
uzasadnionej przyczyny, 

c) wychodzenia poza teren Szkoły Podstawowej nr 2 podczas trwania dyżuru, 

d) udzielania informacji osobom postronnym o Szkole Podstawowej nr 2 i systemie jego 
zabezpieczenia. 

2. Pracownik Ochrony powinien wykazywać należytą dbałość o swój wygląd zewnętrzny, 
higienę oraz kulturę osobistą. 

3. Szczegółowe warunki realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia określa projekt 
umowy, stanowiący załącznik nr 3 zapytania ofertowego. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do zaproszenia   

SP2.2611.5/2017 

Projekt umowy 

 

UMOWA  NR …/2018 

zawarta w dniu ……............2018 roku pomiędzy: ……………………………………………. 
……………………………………………. 

reprezentowanym przez: ……………………………. - Dyrektora  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub Zleceniodawcą” 

a ………………………………………, z siedzibą w………………………………. NIP 
………………….. REGON …………………… 

reprezentowaną przez: ……………………………… zwanego w dalszej części umowy 
„Zleceniobiorcą”, lub łącznie zwane dalej „Stronami” 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczona przez Zleceniobiorcę usługa w formie fizycznej 
ochrony obiektu, mienia i osób Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej, Grodzisk 
Mazowiecki, ul Westfala 3 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować usługę ochrony w sposób zgodny                       
z obowiązującymi z tym zakresie przepisami, uzgodniony z Zleceniodawcą.  

§2 

Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania ochronne przez jednego pracownika. 

§ 3 

Zleceniodawca w czasie realizacji zadań ochronnych zobowiązuje się do prowadzenia 
dokumentacji z ich wykonywania w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy przez osoby mające właściwe przygotowanie, 
posiadające minimum 4 letnie doświadczenie w ochronie, w wieku od 30 do 50 roku życia 
zwane dalej „pracownikami ochrony”. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:  

a) kierowania do pracy w ramach niniejszej umowy wyłącznie pracowników ochrony 
niekaranych, po zasięgnięciu opinii o niekaralności w Krajowym Rejestrze Karnym,  



b) przeszkolenia pracowników ochrony przed przystąpieniem do pracy, w tym również         
w zakresie przepisów: BHP, p-poż, oraz innych mających wpływ na wykonywanie 
przedmiotu zamówienia,  

c) bezwarunkowego przestrzegania regulaminów i zarządzeń Zleceniodawcy w zakresie 
organizacji bezpieczeństwa pracy na terenie chronionego obiektu,  

d) zapewnienia pracownikom ochrony wykonującym zadania ochronne jednolitego ubioru 
oraz identyfikatorów osobistych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wykonywania 
przydzielonych im zadań.  

3. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w jednolite umundurowanie, a ponadto 
posiadać:  

a) imienne identyfikatory    

b) legitymacje pracownika ochrony,    

c) środki łączności bezprzewodowej. 

§ 5 

Zleceniobiorca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania niniejszej umowy ważne 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

§ 6 

1. Zleceniobiorca w okresie objętym umową zobowiązuje się do wykonywania powierzonych 
zadań z należytą starannością, z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody w mieniu 
Zleceniodawcy spowodowane nienależytym wykonaniem niniejszej umowy na zasadzie 
ryzyka.  

2. Do zadań Zleceniobiorcy należy w szczególności:  

a) Zabezpieczenie obiektu przed włamaniem, zniszczeniem, kradzieżą mienia,  

b) Nadzorowanie wejścia do szkoły; udzielanie informacji gościom i interesantom Szkoły 
Podstawowej nr 2 i kierowanie ich do odpowiednich pomieszczeń i osób,  

c) Podejmowanie niezbędnych działań w razie pożaru i innych zdarzeń losowych, zgodnie     
z obowiązującymi instrukcjami,  

d) Reagowanie na wszelkie nieprawidłowości w zachowaniu uczniów,  

e) Niezwłoczne zgłaszanie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 wszelkich niepokojących 
sytuacji i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem budynku, mienia i osób,  

f) Patrolowanie budynku, terenu wokół obiektu szkolnego oraz obserwacja terenu 
przylegającego do szkoły,  



g) Kontrolowanie newralgicznych miejsc w budynku szkolnym, np. szatnie, toalety, klatki 
schodowe, korytarze,  

h) Egzekwowanie wszelkich ustaleń zawartych w regulaminie szkoły,  

i) Wykonywanie innych poleceń zlecanych przez dyrekcję Szkoły Podstawowej.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy, w czasie obowiązywania umowy 
oraz po jej rozwiązaniu, wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy. 

§ 7 

1. Ochrona obiektu, na zasadach określonych w niniejszej umowie, została zawarta na okres 
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2.  Ochrona obiektu odbywa się przez okres trwania roku w czasie trwania zajęć szkolnych     
w danym roku szkolnym w godz. 8:00 – 17:00, w systemie jednozmianowym, od 
poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od nauki oraz ferii szkolnych               
i świątecznych.  

3. Pracownicy ochrony zobowiązani są również przestrzegać Instrukcji ochrony placówki 
oświatowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą     
z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych. 

§ 8 

Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a) obustronnego uzgodnienia,  

b) spowodowania przez Zleceniobiorcę szkody w mieniu Zleceniodawcy lub rażącego 
naruszenia przez pracownika ochrony postanowień niniejszej umowy albo innych, istotnych  
dla jej prawidłowego wykonania uzgodnień.  

c) cofniecie Zleceniobiorcy przez uprawniony organ koncesji na wykonywanie działań          
w zakresie świadczonych usług,  

d) w przypadku nieuregulowania płatności za 2 okresy rozliczeniowe przez Zleceniodawcę. 

§ 9 

1. Zleceniobiorca odpowiada by pracownicy ochrony przestrzegali następujących zakazów:  

a) przychodzenia do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz spożywania 
alkoholu podczas pracy,  



b) przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 poza godzinami swojego dyżuru bez 
uzasadnionej przyczyny,  

c) wychodzenia poza teren Szkoły Podstawowej nr 2 podczas trwania dyżuru,  

d) udzielania informacji osobom postronnym o Szkole Podstawowej nr 2 i systemie jego 
zabezpieczenia. 

§ 10 

1.Zleceniodawca zobowiązuje się płacić Zleceniobiorcy kwotę …….. zł brutto, za jedną 
roboczogodzinę jednego pracownika ochrony.  

2. Łączna całkowita wysokość wynagrodzenia za wykonanie całości niniejszego zlecenia nie 
może przekroczyć kwoty ………. zł brutto słownie: ( trzy tysiące sześćdziesiąt złotych brutto)  

3. Zleceniodawca, płatności określone w ust. 1 realizować będzie przelewem z dołu,              
w okresach miesięcznych na podstawie przedstawionych przez niego faktur w terminie 21 dni 
od daty ich otrzymania oraz potwierdzonego przez strony wykazu roboczogodzin w danym 
miesiącu. 

§ 11 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony ustalają zapłatę 
kar umownych w wypadkach i wysokości określonych w niniejszej umowie.  

2. Za brak ochrony zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie Zleceniobiorca zapłaci 
Zamawiającemu po 0,2% wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2, za każdy poszczególny 
przypadek. 

3. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu 10 % wartości umowy brutto w razie odstąpienia 
od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

  

§ 13 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 2. Zleceniobiorca zgadza się na udostępnienie niniejszej umowy oraz 
dokumentów z nią związanych w przypadku wniosków złożonych w trybie dostępu do 
informacji publicznej. 



§14 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zleceniobiorcy 
i dwóch dla Zamawiającego. 

 

ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA   

 


