
                                                          Nowa Wieś Ełcka,  06.11.2019r

Powiat Ełcki
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
NIP 8481827319
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej 
ul. Lipowa 1
19-321 Nowa Wieś Ełcka   

Znak sprawy ZOC/DPSNWE/8/2019 

adres i nazwa wykonawcy

ZAPYTANIE CENOWE

1.  Zamawiający:                                                                                                                                                                                                   
Nabywca: Powiat Ełcki, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP 8481827319
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 19-321  Nowa Wieś Ełcka
tel.:87 6197770
fax.:87 6197490

 zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: 
2.1. Całodobowa,  stała  ochrony  fizyczna  mienia  obejmująca  ochronę  obiektów  Domu  Pomocy

Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1 przez 1 pracownika zatrudnionego na umowę o
pracę.

2.2. Konwojowanie wartości pieniężnych z kasjerem jeden raz w miesiącu z Nowej Wsi do  Ełku i z
Ełku do Nowej Wsi Ełckiej (termin każdorazowo wskaże Zleceniodawca).

2.3. Do zadań osoby pełniącej  dyżur  na terenie  Domu Pomocy Społecznej  w Nowej  Wsi  Ełckiej
będzie należało:
a) Obserwacja na monitorze obrazu pochodzącego z kamer,  które są zamieszczone na zewnątrz
obiektu Domu Pomocy Społecznej  oraz działania  ochronne w przypadku zakłócenia  porządku i
powiadomienia policji w sytuacjach wymagających tego.
b) Otwieranie bramy i ewidencja pojazdów wjeżdżających na teren DPS.
c) Ewidencja mieszkańców DPSu wychodzących poza teren i wracających.
d) Utrzymanie porządku w obrębie portierni przez cały okres kalendarzowy.
e) Otwieranie  bramy  i  ewidencja  niektórych  pojazdów  należących  do  DPS  wjeżdżających  i
wyjeżdżających poza bramę.
f) Ewidencja osób odwiedzających mieszkańców DPS- u, wchodzących na posesję i informowania
telefoniczne  personelu  oddziału  na  którym  przebywa  odwiedzany  mieszkaniec.
g) Odbieranie  telefonów  i  łączenie  ze  wskazanym  oddziałem  lub  osobą.
h) Do zadań Wykonawcy należy odśnieżanie chodnika i jezdni od od bramy wjazdowej do bramy na
wysokości biura(40 m) i i chodnik od bramy wjazdowej do wejścia głównego administracji.

2.4. Centrum  dozorowe  znajduje  się  w  pomieszczeniu  portierni,  które  zostanie  przekazane  do
dyspozycji ochrony.

2.5. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem pełnienia
ochrony  oraz  jego  zakresem,  a  także  zdobył  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarciu umowy i



wykonanie  zadania.  Koszty  dokonania  wizji  lokalnej  i  zapoznania   się  z  warunkami  ochrony
poniesie wykonawca.

2.6. Na  terenie  obiektu  znajduje  się  również  Środowiskowy  Dom  Samopomocy,  jako  odrębna
jednostka organizacyjna. 

3. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2020r do 31.12.2020r
4. Okres gwarancji: ...-...
5. Miejsce i termin złożenia oferty Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś Ełcka, do dnia 15.11.2019r,
godz. 10:00.  Koperta /opakowanie/ powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:  Dom
Pomocy  Społecznej,  ul.  Lipowa  1,  19-321  Nowa  Wieś  Ełcka  oraz  opisana:  „Oferta  cenowa  na
świadczenie usług całodobowego dozoru fizycznego obiektu oraz konwojowania wartości pieniężnych
dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”.                                              
   Nie otwierać przed 15.11.2019r. godz. 10:15”. 
6. Termin otwarcia ofert: 15.11.2019r. godz. 10:15
7. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia faktury.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jan Brzoziewski
9. Sposób przygotowania oferty: Oferent powinien sporządzić ofertę w formie pisemnej, w języku
polskim. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT
należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub
osoby uprawnione do wystawiania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub
podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątką imiennymi.
10. Treść oferty:
10.1. nazwa wykonawcy............................................................................................................
10.2. adres wykonawcy............................................................................................................
10.3. NIP       ..............................................................................................................................
10.4. regon.................................................................................................................................
10.5. nr rachunku bankowego.................................................................................................
10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto............................................................................zł (słownie złotych
.............................................................................................…..............................................................)
Podatek VAT.......................................................................zł (słownie złotych 
….....................................................................................................................................................)
Cenę brutto..............................................................zł (słownie złotych 
….......................................................................................................................................................)
10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
10.8. Termin realizacji zamówienia do dnia …..................................................
10.9. Okres gwarancji...............................
10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.............................
10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

                                      Dnia .............................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy


