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ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/10/2022 
 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000 zł, Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem 
ofertowym o cenę na:   
 
Ochronę stacjonarną mienia i sprzętu w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku 
Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. (kwota za jedną roboczogodzinę 
pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, interwencję, 
wsparcie grupy interwencyjnej, itd.) wg. wytycznych przygotowanych przez Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa 
Przedmiot zamówienia:   
 
Ochronę stacjonarną mienia i sprzętu w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku 
Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. ( kwota za jedną roboczogodzinę 
pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, interwencję, 
wsparcie grupy interwencyjnej, itd.) wg. wytycznych przygotowanych przez Zamawiającego. 
 
Termin realizacji zamówienia: 01.06.2022 - 04.08.2022 r. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawcy winni posiadać  
Doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa obiektów plenerowych wyposażonych w sprzęt 
techniczny, posiadać patrole interwencyjne wspomagające w interwencjach osoby fizyczne będące na 
obiekcie. Agencja ochrony powinna posiadać koncesje, udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, która obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

3. Sposób przygotowywania oferty 
1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem). 
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 
„Zapytanie ofertowe nr ZP/10/2022 na: Ochronę stacjonarną mienia i sprzętu w Amfiteatrze 
Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie” (kwota za jedną 
roboczogodzinę pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, 
interwencję i przyjazd patrolu, itd.) wg. wytycznych przygotowanych przez Zamawiającego ofertę 
należy złożyć drogą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl  
3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2. 
4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). 
 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: 
     Cena 100 % 
 
      

mailto:s.maleszewski@wck-wola.pl


 

2 

 

5. Zawarcie umowy: 
1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o 

wyborze jego oferty. 
3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej. 
 

 

6. Forma komunikacji z Zamawiającym: 
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Sebastian Maleszewski email: 
s.maleszewski@wck-wola.pl tel. 669 832 993 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.  
 

7. Termin składania ofert: do 4 maja 2022 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia stanowi:  
 
Ochrona stacjonarna mienia i sprzętu w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku 

Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. ( kwota za jedną roboczogodzinę 

pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, interwencję, 

wsparcie grupy interwencyjnej, itd.) wg. wytycznych przygotowanych przez Zamawiającego. 

 

Termin realizacji zamówienia: 01.06.2022 - 04.08.2022 r. 

 

Ochrona obiektu: Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 

Czas pracy i ochrony: codziennie 24 godziny na dobę w terminie 01.06.2022 r. - 04.08.2022 r. 

Ilość Osób: 1 osoba fizyczna w obiekcie 

 

Zadania:  

- Ochrona sprzętu i mienia należącego do Wolskiego Centrum Kultury przed rozbojem i kradzieżą oraz 

podmiotów wynajmujących obiekt w celu Organizacji wydarzeń, 

- Regularne obchody Amfiteatru przez osobę fizyczną 

- Zabezpieczenie samochodowej grupy interwencyjnej, której zadaniem będzie, w przypadku 

zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do chronionego obiektu w przedziale 

czasowym nie dłuższym niż 8 minut, 

- Udostępnienie obiektu służbom miejskim (straż, policja, wywóz odpadów komunalnych i inne) celem 

bieżącej eksploatacji obiektu,  

- Udostępnienie obiektu wynajmowanym podmiotom, 

- Odbieranie i Zdawanie obiektu zgodnie z harmonogramem wynajmu podmiotom za pomocą 

protokołu zdawczo-odbiorczego, 

- Obsługa monitoringu wizyjnego obiektu, 

- Obsługa recepcyjna,  

- bieżąca współpraca i kontakt z pracownikami Wolskiego Centrum Kultury, 

 

W ramach wykonywanych zadań stałej ochrony fizycznej w granicach ochranianego obiektu  do 

obowiązków Wykonawcy należy: 

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

przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu, albo stwierdzenia zakłócania porządku, 

b)    niezwłocznego reagowania na wszelkie nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c)     ochrona przed włamaniem do obiektu, 
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d)    ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektu, 

e)    interwencje wobec osób zakłócających porządek, 

f)     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, 

g)    zapewnienie wykonania, przez pracowników ochrony, poleceń upoważnionych pracowników 

Zamawiającego, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, 

 
 

 
II. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Ochrona sprzętu i mienia należącego do Wolskiego Centrum Kultury; 

2. Obsługa recepcyjna oraz monitoringu wizyjnego zainstalowanego w obiekcie 

3. Regularne obchody i udostępnianie obiektu wynajmowanym podmiotom. 
 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym:  

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki: 

a. posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. 

b. dysponują kadrą pracowników o określonych kwalifikacjach z zakresu ochrony zgodnie z 
wymogami posiadanej koncesji. 

c. posiadają ubezpieczenie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej.  

d. Realizują bieżącą usługę ochrony, mienia i sprzętu w przynajmniej w 5 obiektach na terenie 
Warszawy. 

e. Zapewniają wsparcie grupy interwencyjnej na obiekcie w czasie nie dłuższym niż 8 minut. 

f. Przeprowadziły wizję lokalną i zapoznały się z obiektem.  
Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 29.04.2022 w godzinach 9:00 – 14:00. 
 

IV. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego 

prowadzenia bez podawania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.   

 
 
    *Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w związku z działaniami profilaktycznymi 

wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Wolskie 

Centrum Kultury dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu 

udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, a dotyczącego: 

Ochrony stacjonarnej mienia i sprzętu w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku 

Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie”  składamy ofertę o następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto: 1 roboczogodzina 

………………………………………………………………………………………………..zł. 

      Stawka podatku VAT: ………. %. Cena brutto: zł. 

Słownie:  

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

 

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni  

5. Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 

w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

 

 

 
        (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

    przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

…………………………………………………………… 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

l .  Oświadczam, że: 
Na podstawie przedstawionych mi informacji zawartych w zapytaniu ofertowym jestem w stanie 
zrealizować przedmiot zamówienia. 
2. Oświadczam, że  
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; 
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia; 
7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w 

formie kar umownych. 
 

 

 

 

 
          (miejscowość, data) 

 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 


