
          Lublin 25.11.2019 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

Zamawiający- Szkoła Podstawowa Nr 21 zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o cenę na: ochronę fizyczną w dni powszednie w 

godzinach 22:00-06:00, soboty, niedziele i święta 24h 

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020-31.12.2020. 

Termin składania ofert: 06.12.2019 do godziny 10:00 

Otwarcie ofert: 06.12.2020 o godzinie 11:00 

 

Sposób złożenia ofert: 

- przesłanie pocztą tradycyjną na adres szkoły (liczy się data wpływu do sekretariatu placówki, a nie 

data wysłania czy nadania) 

- dostarczyć do sekretariatu osobiście do dnia 06.12.2019 do godziny 10:00. 

- ofertę należy umieścić w kopercie i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej 

zawartością przez upływem terminu otwarcia ofert.  

Na kopercie proszę dopisać: 

Nazwa i adres wykonawcy  

(dopuszcza się odcisk stempla) 

 

Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie 

Ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin 

„Ochrona fizyczna obiektu” 

 

 

 

 



Opis przedmiotu zamówienia: 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 

1. Prowadzenie niezbędnych działań zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko 

mieniu oraz powstania w tym mieniu: pożaru, zalania. 

2. Nie dopuszczanie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony. 

3. Monitorowanie/obserwacja (zwracanie uwagi czy nie ma aktów wandalizmu) parkingu przy 

szkole oraz boiska szkolnego. 

4. Prowadzenie, według zasad ustalonych z Zamawiającym ewidencji osób upoważnionych do 

pozostawania w obiekcie. 

5. Podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia zakłócenia porządku ( ze szczególnym 

uwzględnieniem ww. parkingu i boisk szkolnych). 

6. Niezwłoczne powiadomienie upoważnionych pracowników Zamawiającego o każdym 

stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia obiektu lub uszkodzenia instalacji i 

urządzeń w budynku. 

7. Dokonywanie obchodów obiektu co 2h w czasie dyżuru z wpisami do księgi dyżurów oraz 

zapewnienie porządku publicznego na terenie dozoru. 

8. Podejmowanie wszelkich działań przewidzianych i dopuszczalnych prawem w przypadku 

stwierdzenia próby włamania lub ataku na chronione mienie lub osoby. 

9. Utrzymanie w czystości chodnika prowadzącego od bramki do wejścia do szkoły oraz 

schodów przed wejściem  (zamiatanie i odśnieżanie). 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Kryterium wyboru jest najniższa cena brutto / godzina 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu z zamawiającym. 

Małgorzata Grochecka- Garbacz- dostępna pod adresem: mgrochecka@sp21.lublin.eu lub 

telefonicznie pod numerem : 81 534-10-16 w godzinach 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mgrochecka@sp21.lublin.eu


ZAPYTANIE O CENE NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ MIENIA 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 

Nazwa 
 firmy 

Stawka cenowa za 
godzinę- brutto 

Możliwość wykonywania 
innych zleconych prac w 

cenie ochrony (np.: 
odśnieżanie chodnika lub 

oczyszczanie go z liści) 
TAK / NIE 

Możliwość 
regulowania godzin 

pracy w zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego 
TAK / NIE  

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 


