
Gliwice, dnia 08.01.2021 r. 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach  zaprasza do złożenia oferty 

na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu. 

                                     
1.     ZAMAWIAJĄCY:  

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie 

44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20  

tel. 32 2313576  faks 32 2313576 

e–mail: poczta@gce.gliwice 

2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze 

zm.), w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 

o wartości do 30 000 euro w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Gliwicach. 

3.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki 

Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20. 

Ochrona ta w szczególności polega na podejmowaniu działań mających na  celu 

zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej,  zapobieganie 

przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu a także przeciwdziałanie powstawaniu 

szkód wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych 

na teren chroniony.  

Czas trwania ochrony obiektu: w dni robocze od godz. 20:00 do godziny 5:00; w soboty 

i niedziele od 17:00 do 7:00; w dni świąteczne – całą dobę. 

Ilość pracowników ochrony – 1 (jeden). 

W ramach wykonywanych zadań stałej ochrony fizycznej w granicach ochranianego 

obiektu  do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)   sprawdzanie uprawnień do przebywania w obiekcie i na terenie obiektu 

Zamawiającego oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości, 



2)     wezwanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu, 

albo stwierdzenia zakłócania porządku, 

3)     niezwłocznego reagowania na wszelkie nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

4)     ochrona przed włamaniem do obiektów, 

5)     ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektów oraz dokumentów 

będących własnością Zamawiającego, 

6)     interwencje wobec osób zakłócających porządek, 

7)     natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, ewentualnie 

innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz niezwłoczne powiadamianie 

odpowiednich służb, pod  rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, 

jakie mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie, 

8)     zapewnienie wykonania, przez pracowników ochrony, poleceń upoważnionych 

pracowników Zamawiającego, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób 

i ochrony mienia, 

9)     prowadzenie raportów z przebiegu służby w oparciu o zainstalowany na terenie GCE 

system rejestrowania obchodów. 

4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

od  01 lutego 2021 r.  do 31 stycznia 2023r.  

5.     OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:  

Irena Łepkowska  Tel. 322313576 wew.223  w godzinach 7:00 do 15:00,  

faks: 32 2315309 , administracja@gce.gliwice.pl 

6.     SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1)     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3)     Oferta winna zawierać stawkę za 1 roboczogodzinę (netto) wraz z obliczoną stawką 

VAT i ceną roboczogodziny brutto  

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ KRYTERIA WYBORU 

OFERTY. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw 



Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

• posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał bądź wykonuje minimum trzy usługi 

fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach obejmujące sprawowanie ochrony osób i mienia 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. Za obiekt należy rozmieć: budynek przeznaczony dla 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa, nauki, 

ochrony zdrowia lub obsługi mieszkańców. 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:  

a) cena oferty 100%  

8.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1)    Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, 

administracja@gce.gliwice.pl 

do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 14:00, 

2)     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1)    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

2) Zamówienie zostanie udzielone na okres 24 miesięcy. 

 

 


