Pruszków, 8.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Polski Związek Kolarski zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowej ochrony obiektu i mienia
należącego do PZKol.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy usługi kompleksowej ochrony i monitoringu obiektu i mienia należącego
do Polskiego Związku Kolarskiego, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków.
Wykonawca będzie zobowiązany do ochrony i monitoringu budynku toru kolarskiego oraz znajdującego się na
jego terenie mienia 24 h 7 dni w tygodniu.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:
a) pełnienie dyżuru w określonym miejscu i czasie
b) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu
c)

zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom
dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu,

kradzieży,

d)

informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą, włamaniem,

e)

sprawdzenie stanu zabezpieczenia pomieszczeń,

f)

reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami
przeciwpożarowymi, antywłamaniowymi, elektrycznymi i centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnymi,

g) niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu,
h)

dokonywanie stałych i regularnych obchodów chronionego obiektu,

i)

zapewnienia niezbędnych ilości środków łączności radiowej, (czyli co najmniej jeden środek łączności
radiowej dla każdej z osób strzegących) przeznaczonych dla osób wykonywujących niniejsze
zamówienie, która umożliwi stały kontakt tych osób z dyspozytorem;

j)

wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż, instrukcji ochrony
obiektu, warunków umowy, regulaminów i uzgodnień pomiędzy stronami;

k)

bieżące prowadzenie książki służby, dokumentowanie zdarzeń (notatka służbowa, raport);

l)

posiadanie własnej częstotliwości radiowej;

m) obsługa monitoringu, systemu alarmowego oraz archiwizacja danych pochodzących z monitoringu;
n) podejmowanie interwencji przy użyciu sił własnych i środków dopuszczonych prawem;
o) niezwłoczne powiadamianie pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego i organów
ścigania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, wypadku lub ujawnienia przestępstwa;
p) informowanie o zdarzeniach przedstawiciela zleceniodawcy bezpośredniego przełożonego;
q) pełnienie dyżuru w ustalonym umundurowaniu;
r)

zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona interesów Zleceniodawcy;

Wykonawca zapewni środki łączności między wszystkimi pracownikami pełniącymi dyżury oraz grupą
interwencyjną.
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie
usług osobie trzeciej (podwykonawcy).
Wykonawca będzie musiał obsadzić obiekt toru kolarskiego 2 (dwoma) pracownikami 24h/dobę 7 dni w
tygodniu.
Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z czternastodniowym terminem wypowiedzenia.
Oferty można składać osobiście w siedzibie Polskiego Związku Kolarskiego w Pruszkowie przy Ul. Andrzeja 1 lub
mailowo na adres marketing@pzkol.pl do dnia 13.02.2017r. do godz. 11:00.

