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Rzeszów, 02.11.2017 r. 
 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów 
w Rzeszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Dyrektora 
Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie. 

 
 

I. ZAMAWIAJACY 

 

Gmina Miasto Rzeszów – Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 
ul. ks. J. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów  
Numer telefonu: 0-17 748-25-85 
e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl   
Adres strony internetowej: www.matip.ires.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk  

i Parkingów. 

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 

 

Część I:  Usługa ochrony parkingu przy ul. Leszczyńskiego w Rzeszowie. 

 

Część II:  Usługa ochrony obiektu Hali Targowej przy ul. Targowej 6 w Rzeszowie.  

 

Część III:  Usługa ochrony pomieszczeń Zamawiającego w budynku przy ul. ks. J. Jałowego 

23A w Rzeszowie. 

 

Część IV:  Usługa ochrony sanitariatów przy ul. Dworaka 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawarty został  
w następujących załącznikach: 

 dla części I – załącznik nr 1a, 

 dla części II – załącznik nr 1b, 

 dla części III – załącznik nr 1c.  

 dla części IV – załącznik nr 1d. 
 

UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub wszystkie cztery części 

zamówienia.  
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Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte 

zostały w załączniku nr 3 do zapytania. 

UWAGA: Zamawiający informuje, że dla każdej części zostaną zawarte odrębne umowy. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia należy realizować w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają aktualną koncesję 
wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia, 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonywania zamówienia,  
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy, 
e. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej.  
 
V. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 

1. Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:  
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                      

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu          
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b. „Formularz ofertowy” – załącznik nr 2 do zapytania, 
c. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 
d. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej koncesji wydanej przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia, 

e. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy lub inny                             
dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony                            
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                  
z przedmiotem zamówienia.  

2. Dokumenty, które są składane w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Składane dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi 
zostać załączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy. 

 
VI. INNE ISTOTNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SKALKULOWANIA CENY OFERTY  

I PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
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1. Wykonawca składa ofertę na przygotowanym przez Zamawiającego „Formularzu 
ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

2. Cenę oferty w danej części zamówienia stanowić będzie łączna wartość brutto określona 
w „Formularzu ofertowym”.  

3. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Cena jednostkowa brutto określona przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” 
zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianie.   

 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT  

 
1. Oferty będą oceniane w każdej części odrębnie.  
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części Zamawiający kierował się będzie 

następującym kryterium: cena (łączna cena brutto) = 100 %  
3. Maksymalną liczbę punktów w danej części otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 
ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium.  

4. Liczba punktów w każdej części liczona będzie według wzoru: 
 

C = Wn/Wb  x 100 % 
 
C – ilość punktów dla badanej oferty 
Wn – wartość najniższej zaoferowanej oferty 
Wb – wartość badanej oferty 

 
5. Za najkorzystniejszą w danej części uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów.  
 

VIII. FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ: 
 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca wybrany do realizacji danej części 
zamówienia winien:  
1) przedłożyć projekt umowy uwzględniający istotne postanowienia zawarte  

w załączniku nr 3 do zapytania, 
2) przedłożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści 

oferty. 
2. Niedopełnienie tych formalności stanowić będzie uchylenie się przez Wykonawcę  

od zawarcia umowy. 
 

IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 
 
1. Unieważnienia postepowania, do dnia zawarcia umowy bez wybory oferty jak i po jej 

wyborze. 
2. Dokonania zmiany w treści zapytania cenowego i zmiany w terminie składania ofert. 
3. Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź 

uzupełnienia wymaganych dokumentów. 
4. Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.  
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5. Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli jej treść nie 
odpowiada treści zapytania cenowego. 

6. Unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli: 
a. nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę  
do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie 
można było wcześniej przewidzieć, 

d. postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
prawidłową realizację zamówienia. 

7. Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem 
przyznanych punktów – jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się  
od zawarcia umowy. 
 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy składać w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów,  
ul. ks. J. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów w pokoju nr 120 (sekretariat) w zaklejonych  
i opieczętowanych kopertach do dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone bez 
otwierania na adres wskazany na kopercie (brak danych Wykonawcy na kopercie 
spowoduje konieczność otwarcia oferty). 

3. Oferta powinna być spięta w sposób trwały oraz zapakowana w kopertę, na której 
powinny znajdować się następujące zapisy: 

 

 
…………………………………….………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
Miejska Administracja Targowisk  

i Parkingów  
ul. ks. J. Jałowego 23 A 

35-010 Rzeszów 
 

Zapytanie cenowe nr : MATIP.A-T.2621.16.2017 
Oferta na usługi ochrony  

na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów 
 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert  
 

 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2017 r. o godzinie 10:15  

w siedzibie Zamawiającego w pokoju konferencyjnym. 
 

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA CENOWEGO 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części zamówienia. Złożenie 

przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania 

wariantowe spowoduje ich odrzucenie.  
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2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem. 
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 
4. Wszelkie zmiany w składanej ofercie powinny zostać naniesione w sposób czytelny  

i powinny być opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę.  
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
6. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za treść złożonych dokumentów 

i oświadczeń. 
7. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 
 
XII. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

Pan Bogdan Szydełko, Pan Wiesław Kuźniar 
 
XIII.  ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I. 
2. Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II. 
3. Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III. 
4. Załącznik nr 1d – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV. 
5. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.  
6. Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy. 
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Załącznik nr 1a 

do zapytania cenowego 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I 
 
 

Usługa ochrony parkingu  
przy ul. Leszczyńskiego w Rzeszowie 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony parkingu przy ul. Leszczyńskiego  
w Rzeszowie poprzez patrole interwencyjne na wezwanie instalacji antynapadowej 
(gotowość przycisku antynapadowego). 

2. Patrole interwencyjne będą wykonywane na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań interwencyjnych niezwłocznie,  

nie później niż w czasie do 10 minut od momentu otrzymania sygnału o zagrożeniu  
z chronionego obiektu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałej gotowości do realizacji 
obowiązków wynikających z umowy (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu).   

5. Koszty montażu, utrzymania w sprawności oraz demontażu po okresie obowiązywania 
umowy wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi ochrony 
leżą po stronie Wykonawcy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i nieprzerwane działanie urządzeń 
Wykonawcy.    

7. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem 
urządzeń Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania chronionych parkingów 
w formie oraz w miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1b 
do zapytania cenowego 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II  
 
 

Usługa ochrony obiektu Hali Targowej przy ul. Targowej 6 w Rzeszowie 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia dla obiektu jest: 

a) monitoring systemu alarmowego SWIN przez CMA wraz z przyjazdem grupy 
interwencyjnej oraz dostępem do historii zdarzeń poprzez stronę internetową 
operatora, 

b) monitoring systemu alarmu pożarowego SAP przez CMA wraz z przyjazdem grupy 
interwencyjnej,    

c) usługa depozytu kluczy,  
d) usługa asysty przy otwieraniu i zamykaniu obiektu przy udziale patrolu interwencyjnego, 
e) usługa ochrony fizycznej w sytuacji stwierdzenia naruszenia obiektu lub stwierdzenia 

innych nieprawidłowości zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu obiektu do czasu 
przybycia na miejsce osoby upoważnionej przez Zamawiającego (Zamawiający 
zobowiązuje się, że do 2 godzin od zgłoszenia przybędzie na miejsce osoba upoważniona 
przez Zamawiającego), 

f) usługa przyjazdu grupy interwencyjnej w sytuacji fałszywych alarmów (Zamawiający 
przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy przyjazdy do fałszywych alarmów nie 
przekroczą ilości 10). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań interwencyjnych niezwłocznie, nie 
później niż w czasie do 10 minut od momentu otrzymania sygnału o zagrożeniu  
z chronionego obiektu.  

3. Usługa asysty przy otwieraniu i zamykaniu obiektu przy udziale patrolu interwencyjnego 
odbywać się będzie: 

 od poniedziałku do piątku w godzinach: otwarcie pomiędzy 7:40 a 7:55, zamknięcie 
pomiędzy 17:00 a 17:15, 

 w soboty w godzinach: otwarcie pomiędzy 7:40 a 7:55, zamknięcie pomiędzy 14:00  
a 14:15, 

 niedziela i święta – nieczynne.  
4. Za usługi ujęte w pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości 

(abonament miesięczny).  
5. Koszty interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej do fałszywych alarmów należy 

ująć w abonamencie. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy 
interwencja jednostek Państwowej Straży Pożarnej do fałszywych alarmów nie przekroczy 
ilości 2.  

6. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe 
wynagrodzenie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałej gotowości do realizacji 
obowiązków wynikających z umowy (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu).   

8. Koszty montażu, utrzymania w sprawności oraz demontażu po okresie obowiązywania 
umowy wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi ochrony 
leżą po stronie Wykonawcy. 
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i nieprzerwane działanie urządzeń 
Wykonawcy.   

10.  Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem urządzeń 
Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania chronionego obiektu  
w formie oraz w miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1c 
do zapytania cenowego 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III 
 
 

Usługa ochrony pomieszczeń Zamawiającego w budynku przy ul. ks. J. Jałowego 23A  
w Rzeszowie 

 
 
1. Przedmiotem zamówienia dla obiektu jest: 

a) monitoring systemu alarmowego opartego o centralę alarmową SATEL, model 
INTEGRA 256 PLUS wraz z przyjazdem grupy interwencyjnej oraz dostępem do historii 
zdarzeń poprzez stronę internetową operatora, 

b) usługa ochrony fizycznej w sytuacji stwierdzenia naruszenia obiektu lub stwierdzenia 
innych nieprawidłowości zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu obiektu  
do czasu przybycia na miejsce osoby upoważnionej przez Zamawiającego (Zamawiający 
zobowiązuje się, że do 2 godzin od zgłoszenia przybędzie na miejsce osoba 
upoważniona przez Zamawiającego), 

c) usługa przyjazdu grupy interwencyjnej w sytuacji fałszywych alarmów (Zamawiający 
przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy przyjazdy do fałszywych alarmów nie 
przekroczą ilości 5). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań interwencyjnych niezwłocznie, nie 
później niż w czasie do 10 minut od momentu otrzymania sygnału o zagrożeniu  
z chronionego obiektu.  

3. Za usługi ujęte w pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości 
(abonament miesięczny).  

4. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe 
wynagrodzenie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałej gotowości do realizacji 
obowiązków wynikających z umowy (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu).   

6. Koszty montażu, utrzymania w sprawności oraz demontażu po okresie obowiązywania 
umowy wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi ochrony 
leżą po stronie Wykonawcy.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i nieprzerwane działanie urządzeń 
Wykonawcy.   

8. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem urządzeń 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania chronionego obiektu  
w formie oraz w miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1d 
       do zapytania cenowego 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV 

 

 

Usługa ochrony budynku sanitariatów przy ul. Dworaka w Rzeszowie 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony budynku sanitariatów przy ul. Dworaka            

w Rzeszowie poprzez patrole interwencyjne na wezwanie instalacji antynapadowej 

(gotowość przycisku antynapadowego). 

2. Patrole interwencyjne będą wykonywane na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań interwencyjnych niezwłocznie,  

nie później niż w czasie do 10 minut od momentu otrzymania sygnału o zagrożeniu  

z chronionego obiektu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałej gotowości do realizacji 

obowiązków wynikających z umowy (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu).   

5. Koszty montażu, utrzymania w sprawności oraz demontażu po okresie obowiązywania 

umowy wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi ochrony 

leżą po stronie Wykonawcy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i nieprzerwane działanie urządzeń 

Wykonawcy.    

7. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem 

urządzeń Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania chronionych parkingów 

w formie oraz w miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 2  

do zapytania cenowego 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

…………….….…..…………. 
  (miejscowość, data) 

……………………………….………………….. 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

Adres: .......................................................................................................................................... 

Nr telefonu: .............................................. numer faksu: ............................................................ 

e-mail: ......................................................................................................................................... 

Numer NIP .................................................. Numer REGON ....................................................... 

 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów 
35-010 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A  
tel. 17 748 25 85, fax. 17 748 25 86 
e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl 
 

Nawiązując do zapytania cenowego 
na usługi ochrony na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów 

 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT)  

w wysokości: 
 
 

Dla części I:  
Usługa ochrony parkingu przy ul. Leszczyńskiego w Rzeszowie: 
 
 
cena ofertowa brutto (łączna wartość z tabeli) wynosi: ............................................. zł 

(słownie: ........................................................................................................................) 

 
 

mailto:sekretariat@matip.erzeszow.pl
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Tabela dla części I: 
 

Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(w zł) 

Jednostka Ilość 

Wartość brutto  
(w zł) 

 
[B*D] 

A B C D E 

usługa ochrony parkingu  
przy ul. Leszczyńskiego  

w Rzeszowie 
 miesiąc 12  

 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ  

(suma wszystkich wartości w kolumnie) 
 

 
 
 
Dla części II:  
Usługa ochrony obiektu Hali Targowej przy ul. Targowej 6 w Rzeszowie: 

 
 

cena ofertowa brutto (wartość brutto z kol. E tabeli) wynosi: 

................................................... zł 

(słownie: .............................................................................................................................) 

 
Tabela dla części II: 
 

Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(w zł) 

Jednostka Ilość 

Wartość brutto  
(w zł) 

 
[B*D] 

A B C D E 

usługa ochrony  
obiektu Hali Targowej  

przy ul. Targowej 6 w Rzeszowie 
 miesiąc 12  

 
 
Dla części III:  
Usługa ochrony pomieszczeń Zamawiającego w budynku przy ul. ks. J. Jałowego 23A  
w Rzeszowie: 
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cena ofertowa brutto (wartość brutto z kol. E tabeli) wynosi: 

.................................................. zł 

(słownie: .............................................................................................................................) 

 

Tabela dla części III: 
 

Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(w zł) 

Jednostka Ilość 

Wartość brutto  
(w zł) 

 
[B*D] 

A B C D E 

usługa ochrony pomieszczeń 
Zamawiającego w budynku przy  

ul. ks. J. Jałowego 23A w Rzeszowie 
 miesiąc 12  

 
 
Dla części IV:  
Usługa ochrony budynku sanitariatów przy ul. Dworaka w Rzeszowie: 
 
cena ofertowa brutto (wartość brutto z kol. E tabeli) wynosi: 

.................................................. zł 

(słownie: .............................................................................................................................) 

 

Tabela dla części IV: 
 

Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(w zł) 

Jednostka Ilość 

Wartość brutto  
(w zł) 

 
[B*D] 

A B C D E 

usługa ochrony budynku sanitariatów 

przy ul. Dworaka w Rzeszowie 

 
 miesiąc 12  

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym  

oraz w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a także zdobyliśmy informacje konieczne  
do przygotowania oferty. 

3. Zamówienie będziemy realizować w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
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4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.: 
a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadamy aktualną koncesję 
wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia, 

b. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
c. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonywania zamówienia,  
d. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy, 
e. posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej.  
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 
 

……….……………..………………………….…………… 
         pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  

     do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 

do zapytania cenowego 
 

Poniższe zapisy nie stanowią wzoru umowy, lecz są jej istotnymi postanowieniami i muszą 
znaleźć się w treści umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  
Ostateczna treść umowy może zawierać także inne zapisy zaakceptowane przez obie strony, 
które nie są sprzeczne z zapisami zapytania cenowego. 
Numeracja i kolejność poniższych paragrafów jest poglądowa i może ulec zmianie. 
 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA,  
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 
 
 

UMOWA 
 

 
zawarta w dniu ……………………………… 2017 r. w Rzeszowie 

 
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego przeprowadzonego na podstawie regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów  
w Rzeszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Dyrektora Miejskiej 
Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 
 

pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1, NIP 813-00-08-613, której statutowe 

zadania realizuje Miejska Administracja Targowisk i Parkingów z siedzibą w Rzeszowie  

35-010, przy ul. ks. Jałowego 23A, reprezentowana przez Dyrektora - Jerzego Tabina,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 
........................................................................................................... reprezentowanym 
przez: ....................................................., zwanym dalej Wykonawcą 

 
 

o następującej treści: 
 

 
§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi ochrony 
……………………………….. (zostanie wpisane odpowiednio do części), zwane dalej 
przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami zapytania cenowego, szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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3. Wykaz osób odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
w trakcie trwania umowy zawarty zostanie w załączniku do umowy.   

 
§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2016.0.1432  
z dnia 2016.09.09). Wykonawca, a także osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia zobowiązane są do: 

1) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz 
wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, 

2) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizowanego 
zamówienia,  

3) wypełniania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością,  
w sposób zapewniający wysoki standard świadczonych usług, 

4) zachowania w poufności wszelkich informacji o obiekcie Zamawiającego oraz  
o sposobach jego zabezpieczania uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej zakończeniu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy koncesji wydanej przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie usług ochrony mienia, 

2) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconej polisy 
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzających, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

3) zapewnienia odpowiedniej ilości osób przeznaczonych do realizacji obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy oraz zapewnienia tym osobom zgodnie  
z obowiązującymi przepisami wymaganych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy, a także środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej,  

4) wyposażenia ww. osób w identyfikatory lub elementy odzieży (np. kamizelki) 
zawierające nazwę Wykonawcy. 

3. Osoby wykonujące prace ze strony Wykonawcy zobowiązane są do noszenia 
identyfikatorów lub elementów odzieży, o których mowa w ust. 3 pkt 4) w czasie 
wykonywania prac objętych niniejszą umową.  

 
§ 3 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług,  
o których mowa w § 1 na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Strona umowy zobowiązana jest do niezwłocznego zgłaszania drugiej stronie wszelkich 
zmian i nieprawidłowości powstałych w chronionym mieniu.  

 
§ 4 

 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie  

w wysokości ………….. zł brutto. 
2. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie 

przekroczy kwoty: ………………………….……. zł netto (słownie: …………………….…………………….), 
........................................................... zł brutto (słownie: ………………………………….). 
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3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego  
oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Miesięczne wynagrodzenie brutto określone przez Wykonawcę w „Formularzu 
ofertowym” zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianie.   

5. Zapłata wynagrodzenia za dany miesiąc nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury/rachunku.  

6. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 
wynagrodzenie.  

 
§ 5 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.  
 

 
§ 6 

 
Wprowadzenie zmian umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 7 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu w szczególności następujących okoliczności: 
1) Wykonawca dopuścił do pracy osoby bez uprzedniego wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa np. z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.), przepisów  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) osoby wykonujące prace ze strony Wykonawcy popełniły wykroczenie  
lub przestępstwo w czasie wykonywania prac na terenie obiektu Zamawiającego,  

3) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne lub nie wykonuje 
prac zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach.  

3. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 – w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, 

2. Kary umowne mogą zostać naliczone z bieżących należności Wykonawcy.  
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3. Niezależnie od powyższych kar Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  
w przypadku, gdy poniesione szkody przekraczają wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego jak również wobec osób 
trzecich za wszelkie szkody, jeżeli powstały wskutek nienależytego wykonywania 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź wskutek naruszenia właściwych 
przepisów prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.   

 
 
§ 9 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 10 

 
Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonaniem 
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
       .................................................                              ................................................    
                       Zamawiający                                                             Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
 


