
PLS.KD.252.1.10.2020                                                                                       Chorzów, 16.12.2020 r. 
 
Zamawiający: 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne  

im. Mikołaja Kopernika 

 

41 - 500 Chorzów  

Al. Planetarium 4 

tel. +48  32  745 27 28 

NIP 627-16-69-764 
 

 
W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: 
„Świadczenie usługi całodobowego monitoringu - ochrony  mienia w 2021 r.” 

 

I.  Przedmiot oferty 

1. Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi  monitoringu - ochrony  mienia w 2021 r. polegającej 
na  monitoringu  całodobowym  odbierającym sygnał powiadamiający o włamaniu i napadzie w 
budynku meteorologii przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie. 

2.    W ramach usługi monitoringu Wykonawca zobowiązuje się do: 
a  ) monitorowania przez całą dobę sygnałów pochodzących z systemów alarmowych                
    zainstalowanych przez Wykonawcę w obiekcie; 
b) rejestrowania sygnałów pochodzących z monitorowanego systemu alarmowego            
(sygnałów testowych, sygnałów technicznych informujących o usterkach); 
c) udostępniania na żądanie Zamawiającego wszystkich dokumentów sporządzonych 
w związku z rejestrowaniem sygnałów pochodzących z systemu alarmowego oraz informacji 
przekazywanych Zamawiającemu; 
e) przybycia i interwencja załogi interwencyjnej w maksymalnym czasie 10 min, oraz 
dokonania sprawdzenia i zabezpieczenia obiektu bez wchodzenia do wewnątrz budynku 
stanowiącego własność Zamawiającego za wyjątkiem jego pisemnego upoważnienia do takiej 
czynności; 
f) powiadamiania osób upoważnionych przez Zamawiającego o podjęciu działań 
interwencyjnych, a także o każdym fałszywym oraz nie odwołanym alarmie; 
h) interwencji załogi patrolowej w przypadkach uzasadnionych bez względu na ilość zdarzeń 
w danym miesiącu – koszt tych interwencji stanowić będzie część ofert i nie będzie podlegał 
dodatkowym opłatom. 
i) zakupienie i zamontowanie 3 kamer wizyjnych ora systemu sygnalizacji włamania i napadu 
oraz systemu przesyłania danych (w budynku meteorologii nie ma internetu). 
k) dyspozycyjność telefoniczną i osobistą osoby nadzorującej usługę przez 24 godziny na 
dobę. 
 

II. Wytyczne do przygotowania oferty 
Oferent musi posiadać: 

• aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w 
zakresie wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( tekst 
jednolity Dz. U, z 2017 r. poz. 2213). Kopia koncesji będzie stanowić załącznik do umowy. 

• aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 50.000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kopia aktualnej polisy będzie stanowić 
załącznik do Umowy. 

• Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy złożone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii – jeżeli dotyczy. 



• Parafowany wzór umowy ( zał. nr 2). 
 

III. Termin realizacji usługi: od stycznia 2021 r. do  31 grudnia 2021 r. 

IV. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium: 

Cena – 100 %, która dokonywana będzie w niżej określony sposób: 

 Cena oferty najtańszej 
-------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów= liczba punktów. 

  Cena oferty badanej 
2.     Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości        
       zamówienia, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym w tym zawiera       
       wszystkie wymagane dokumenty. 
3.   Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania                  
      przedmiotu zamówienia. 
4. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1  do                  
 niniejszego zapytania ofertowego. 
V. Warunki płatności:  21 dni od daty wystawienia faktury. 

VI. Termin ważności oferty:  30 dni od upływu terminu składania oferty. 

VII. Sposób przygotowania oferty: 
1.     Oferta powinna zawierać cenę netto ryczałtu miesięcznego, podatek VAT 23%, oraz wartość brutto   
       wykonania usługi. 

Cena ofertowa powinna uwzględniać: 

• wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi zgodnie z zakresem prac przedstawionym 
 w pkt. I zapytania ofertowego - przedmiot oferty, 

2.     Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do                 
        zapytania ofertowego. 

VIII. Termin złożenia oferty: 29.12.2020 r. do godz. 10: 00. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: 
w sekretariacie Dyrektora Planetarium Śląskiego przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie ( Hotel 
Stadionu Śląskiego) lub na adres: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika 
w Chorzowie, Aleja Planetarium 4, 
41-500 Chorzów, skrytka pocztowa 10. 

IX. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Krystyna Dybek Tel. 32-745-27-28 
e-mail: administracja@planetarium.edu.pl 
 
 

Zamawiający zastrzega, że może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym 
czasie  a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne 
roszczenie. 

 
 
                                                                                                Dyrektor    Planetarium 
                                                                                                         Śląskiego 
 
Załączniki: 
 
 1. Formularz ofertowy, 
 2. Wzór umowy 
  
 

mailto:administracja@planetarium.edu.pl


 
 
 
 

Zał. Nr 2 
Wzór UMOWY 

 
       Na MONITOROWANIE OBIEKTU  

 
zawarta w dniu ……………..2021 r. w Chorzowie pomiędzy:  

 

Województwem Śląskim reprezentowanym przez Stefana Janta, Dyrektora Planetarium i 

Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika z siedzibą w Chorzowie 41-500, 

 Al. Planetarium 4, posiadającym regon: 000195854 oraz NIP: 627-16-69-764 na podstawie 

pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego nr 288/2020 z dnia 15.07.2020 r. przy 

kontrasygnacie Głównej księgowej 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a: 
....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibą w .................................. przy 

ul. ......................; posiadający REGON…………….… i nadany NIP ..........................,  

reprezentowaną przez: 

……………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) 

wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana umowa na „Świadczenie usługi całodobowego 

monitoringu - ochrony  mienia w 2021 r.” o następującej treści: 

 

§1 

 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę ochrony budynku 

meteorologii przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie w formie zabezpieczenia elektronicznego 

polegającego na: 

1. monitorowaniu przez całą dobę sygnałów pochodzących z systemów alarmowych                   

 zainstalowanych przez Wykonawcę w obiekcie; 

2. rejestrowaniu sygnałów pochodzących z monitorowanego systemu alarmowego            

(sygnałów testowych, sygnałów technicznych informujących o usterkach); 



3. udostępnianiu na żądanie Zamawiającego wszystkich dokumentów sporządzonych 

w związku z rejestrowaniem sygnałów pochodzących z systemu alarmowego oraz informacji 

przekazywanych Zamawiającemu; 

4. przybyciu i interwencja załogi interwencyjnej w maksymalnym czasie 10 min, oraz dokonania 

sprawdzenia i zabezpieczenia obiektu bez wchodzenia do wewnątrz budynku stanowiącego 

własność Zamawiającego za wyjątkiem jego pisemnego upoważnienia do takiej czynności; 

5. powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego o podjęciu działań 

interwencyjnych, a także o każdym fałszywym oraz nie odwołanym alarmie; 

6. interwencji załogi patrolowej w przypadku uzasadnionych bez względu na ilość zdarzeń 

w danym miesiącu – koszt tych interwencji zostanie wliczony w koszt miesięcznej opłaty za 

usługę monitoringu; 

7. zakupieniu i zamontowaniu 3 kamer wizyjnych oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu 

oraz systemu przesyłania danych. (w budynku meteorologii nie ma Internetu) 

8. dyspozycyjności telefonicznej i osobistej osoby nadzorującej usługę przez 24 godziny. 

 
§2 

 Za podłączenie systemu do monitoringu oraz za wprowadzenie danych o obiekcie do bazy danych   

 systemu monitorowania oraz zakupienie i zamontowanie kamer wizyjnych Wykonawca nie         

 pobierze dodatkowej  opłaty. 

§3 

1. Pracownik załączający system alarmowy może upewnić się czy system został prawidłowo 

załączony poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Monitorowania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozbrojenia i uzbrojenia systemu w każdym 

przypadku w ochranianym budynku. 

§5 

1.   Zamawiający do powiadomienia o zaistniałych na obiektach zdarzeniach wyznaczy osobę/by/    

 która ma obowiązek zgłoszenia się do chronionego obiektu w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby  na wezwanie operatora Centrum Monitorowania, celem podjęcia działań 

zabezpieczających obiekt  bądź usunięcia występujących nieprawidłowości. 

2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Dyrektor-  Stefan Janta, Tel.500 253 561 

3. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ……………………………… Tel …………………………  

§6 

      Świadczenie usług strony ustalają na okres od dnia podpisania umowy do  31.12.2021 r. 

§7 

1. Zgodnie z ofertą, Wykonawca za usługę określoną w §1 otrzyma wynagrodzenie miesięczne w 

kwocie brutto w wysokości:  ………………………………… (słownie złotych: …………....................... zł). 



2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją 

umowy, w tym wszelkie opłaty i koszty związane z całym zakresem usługi. 

3. Płatność za usługę następować będzie w cyklach miesięcznych w terminie 21 dni  

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze. Za termin dokonania wpłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Faktura VAT powinna być wystawiona na: 

            Województwo Śląskie, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika  

            Aleja Planetarium 4, 41-500 Chorzów 

            NIP: 9542770064 

5.  Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu       

      umowy. 

         6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% całkowitego  

            wynagrodzenia umownego netto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy . 

        7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie        

             Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5%  

            całkowitego wynagrodzenia umownego netto.  

 8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§8 

 

1.   W przypadku monitorowania telefonicznego Zamawiający zobowiązuje się do informowania 

     Wykonawcy w formie pisemnej o zmianach numeru wykorzystywanego do monitorowania       

     najszybciej jak to będzie możliwe. Brak aktualnych danych może uniemożliwić wykonywanie  

      przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1. 

2. W przypadku odebrania informacji o alarmie włamaniowym i wyłączeniu systemu 

ustalonym kodem w czasie krótszym niż 3 minuty Wykonawca może zignorować powstały 

alarm jako błąd, bez obowiązku powiadamiania Zamawiającego. 

3.   W przypadku odebrania alarmu z obiektu monitorowanego Wykonawca wysyła 

niezwłocznie      na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny i powiadamia o tym fakcie 

Zamawiającego.    

4.  Dopuszcza się wystąpienie jednego  nieuzasadnionego alarmu w kolejnych miesiącach 

obowiązywania umowy. 

 

 



§9 

    Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z czynności określonych w §1          

   niniejszej umowy, w przypadku awarii lub uszkodzenia /odcięcia/ linii telefonicznej służącej do            

    monitorowania. 

 

§10 
1.  Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą 

starannością. 

2.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwej obsługi systemu 

alarmowego a w szczególności z nie załączenia Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu 

przez Zamawiającego. 

3.  W przypadku wyrządzenia szkody wynikającej z nienależytego wykonania usługi, 

Wykonawca odpowiada za normalne następstwa działania lub zaniechania w pełnej 

wysokości nieograniczonej sumą ubezpieczenia wskazaną w polisie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

§11 
            Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§12 
            Dane z obiektów Zamawiającego będą przechowywane w bazie danych Centrum Monitoringu 
            przez 31 dni. 

§14 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu         

Cywilnego. 

2.  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Wykonawcy. 

§15 
         Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 
         jeden dla Zamawiającego. 
 
 
 
              Zamawiający:                                                                                            Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                     Zał. Nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Pełna   nazwa   Oferenta:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. .  

 

Siedziba i  adres Oferenta:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..  
Nr telefonu . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . ..  

Nr faxu . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. .  

e-mail  …………... . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .  

NIP. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .  

REGON.. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . .  

 
Zamawiający:  

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 

im. Mikołaja Kopernika 

41 - 500 Chorzów  

Al. Planetarium 4 

tel. +48  32  745-27-28 

NIP 627-16-69-764 
 

 
W odpowiedzi na zaproszenie z dnia ………… r. do złożenia oferty na „Świadczenie usługi 

całodobowego monitoringu - ochrony  mienia w 2021 r.” 
 

1)  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez       
Zamawiającego w cenie netto:        …………………zł/miesiąc 

                                        VAT 23%  ……………………. 
                                       cena brutto      ……………………. 
2) Podana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego 
wykonania zamówienia. 

 3)   Oferujemy: 
a) termin płatności: zgodnie z zapytaniem 21 dni 
b) termin ważności oferty: 30 dni. 

 4)  Oświadczamy, że: 
a) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób 

trzecich, 
b) należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być 

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, 



c) należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem zastawu, bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

 5) Oświadczamy, że podmiot składający niniejszą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu      
dotyczące: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
d) nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

e) nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości, za wyjątkiem oferentów, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 

f) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 
Załączniki do oferty: 
 

1. ..............................................................................  ............................... 

2. ..............................................................................  ............................... 

 
 
 
 

................................................................... 
(pieczęć i podpisy osoby/osób 

upoważnionych 
do reprezentowania Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej 

zakresie udostępnienie danych osobowych na potrzeby zapytania ofertowego na  Świadczenie usługi 
całodobowego monitoringu - ochrony  mienia w 2021 r. 
 
 
Dane osobowe przetwarzane będą przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M.    

Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów w celu przesłania zapytania ofertowego. 

 Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres naszej firmy.  

 

 

      ……………………….………………….……………  
      Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę. 

 


