SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
W SARBINOWIE
Ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo
Tel. 94 711 01 53
www.scksarbinowo.pl

Sarbinowo, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zapytanie o cenę
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza do składania ofert cenowych na
sprawowanie technicznej opieki nad systemem instalacji alarmowej dla obiektów
zlokalizowanych w Sarbinowie ul. Nadmorska 126 i Leśna 2
od 1 czerwca 2018 roku do 30 maja 2021 roku
Zakres usługi obejmuje:
1. Przyłączyć lokalny system sygnalizacji alarmów do uzbrojonego stanowiska
interwencyjnego poprzez stanowiący własność oferenta zespół komunikatora wraz z
oprogramowaniem (nadajnik).
2. Całodobowe elektroniczne monitorowanie obiektu w zakresie włamania i napadu
poprzez przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych;
3. Bezzwłoczne wysyłanie Grupy Interwencyjnej w postaci patrolu samochodowego w
przypadku sygnału alarmowego - czas dojazdu do 20 minut, w przypadku wydłużenia
czasu dojazdu Oferent powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę.
4. Rejestrowanie przychodzących z obiektu sygnałów alarmowych i informacyjnych oraz
przechowywanie ich w formie elektronicznej przez okres trwania umowy i dwa lata po
jej zakończeniu;
5. Zapewnienie konserwacji polegającej na przeglądzie sprawności urządzeń systemu
i regulacji – jeden raz w roku;
6. Serwisowanie systemu alarmowego – 1 raz na kwartał , zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.
7. W przypadku uszkodzenia instalacji alarmowej w chronionym obiekcie, objęcie obiektu
bezpłatną ochroną fizyczną do czasu usunięcia awarii.
8. W przypadku awarii systemu instalacji alarmowej zapewnienie w czasie do 4 h wizyty
pracownika serwisu i usunięcie usterki.
9. Ochrona fizyczna transportu gotówki przez pracownika SCK w Sarbinowie
z Sarbinowa do Oddziału Banku w Koszalinie ( w przypadkach sporadycznych, gdy
limit kasy zostanie przekroczony)
10. Montaż/demontaż nadajnika.
Oferty należy składać do 10 maja 2018 roku.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Oferta cenowa wykonywania prac wyrażona w cenach brutto.
- Umowę stanowiącą załącznik do niniejszej oferty.

Bliższych informacji udziela:
Pracownik Pan Piotr Bilo w Sarbinowie pod numerem telefonu 94 711 01 55
Obiekty, których dotyczy oferta można obejrzeć w godzinach pracy SCK w Sarbinowie po
wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem SCK.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na w
terminie: 10 maja 2018 r. r. do godziny 14.00 w siedzibie/ na adres Samorządowego Centrum Kultury
w Sarbinowie ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprawowanie

technicznej opieki nad systemem instalacji alarmowej dla obiektów zlokalizowanych w
Sarbinowie ul. Nadmorska 126 i Leśna 2.

Wzór oferty cenowej:
Imię i nazwisko zleceniobiorcy:
Numer NIP:
Numer Regon:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Kontakt:
OFERT CENOWA
Za wyżej wymienione czynności proponuję
w cenę brutto :

Płatną w okresach miesięcznych.
Data i podpis oferenta

Inne proponowane prace:

Wzór umowy:

Umowa nr ……………………..
dotyczy : sprawowania technicznej opieki nad systemem instalacji alarmowej dla obiektów
zlokalizowanych w Sarbinowie ul. Nadmorska 126 i Leśna 2
Zawarta w dniu ……………. w Sarbinowie
pomiędzy:
Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo,
NIP: 499-065-25-82, Regon: 36199850, reprezentowanym przez:
………………………………………- Dyrektor
zwanym dalej Zleceniodawcą
a
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….,
zwaną dalej Zleceniobiorcą
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:
1. Przyłączyć lokalny system sygnalizacji alarmów do uzbrojonego stanowiska
interwencyjnego poprzez stanowiący własność Zleceniodawcy zespół komunikatora
wraz z oprogramowaniem (nadajnik).
2. Całodobowe elektroniczne monitorowanie obiektów przy ul. Leśnej 2 w Sarbinowie
i przy ul. Nadmorskiej 126 w Sarbinowie w zakresie włamania i napadu poprzez
przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych;
3. Bezzwłoczne wysyłanie Grupy Interwencyjnej w postaci patrolu samochodowego
w przypadku sygnału alarmowego - czas dojazdu do 20 minut, , w przypadku
wydłużenia czasu dojazdu Zleceniodawca powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę pod
numerem telefonu ………………………………………………………………..
4. W przypadku wykrycia naruszenia integralności dozorowanego obiektu na skutek
włamania, dewastacji lub innych zdarzeń powiadomienie Zleceniodawcy, w celu
podjęcia wspólnych działań.
5. Rejestrowanie przychodzących z obiektu sygnałów alarmowych i informacyjnych oraz
przechowywanie ich w formie elektronicznej przez okres trwania umowy i dwa lata po
jej zakończeniu.
6. Zapewnienie konserwacji polegającej na przeglądzie sprawności urządzeń systemu
i regulacji – jeden raz w roku;
7. Serwisowanie systemu alarmowego – 1 raz na kwartał , zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

8. W przypadku uszkodzenia instalacji alarmowej w chronionym obiekcie, objęcie obiektu
bezpłatną ochroną fizyczną do czasu usunięcia awarii.
9. W przypadku awarii systemu instalacji alarmowej zapewnienie w czasie do 4 h wizyty
pracownika serwisu i usunięcie usterki.
10. Ochrona fizyczna transportu gotówki przez pracownika SCK w Sarbinowie
z Sarbinowa do Oddziału Banku w Koszalinie ( w przypadkach sporadycznych, gdy
limit kasy zostanie przekroczony).
11. Montaż/demontaż nadajnika.
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do udostepnienia obiektu w celu montażu/demontażu
nadajnika, który pozostaje własnością Zleceniobiorcy. Montaż nastąpi w miejscu
spełniającym techniczne warunki dla możliwie najlepszej transmisji sygnałów
uzgodnionym między stronami.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych
z bezpieczeństwem funkcjonowania systemu w czasie i po rozwiązaniu umowy.
3. Na podstawie umowy stworzona zostanie karta obiektu monitorowanego, w której
znajdą się wszystkie niezbędne dane konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.
Oryginał karty stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§3
1. W przypadku uszkodzenia awarii systemu instalacji alarmowej i konieczności objęcia
obiektu ochroną fizyczną, Zleceniobiorca niezwłocznie zawiadomi Zleceniodawcę
i zabezpieczy obiekt do czasu przybycia Zleceniodawcy.
2. Zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zleceniodawcy polegać
będzie na fizycznej obecności jednego z pracowników Zleceniobiorcy.
3. Ochrona fizyczna wykonywana będzie przez Zleceniobiorcę do czasu przybycia
przedstawiciela Zleceniodawcy, nie dłużej niż przez jedną godzinę, nieodpłatnie. Za
każdą następną rozpoczętą godzinę dozoru przysługuje Zleceniodawcy dodatkowe
wynagrodzenie w kwocie ……………………………………………..…………. brutto
( słownie:………………………………………………………………………….)
Jednak jeżeli w wyniku przybycia przedstawiciela Zleceniodawcy stwierdzona zostanie
awaria systemu instalacji alarmowej umożliwiającej prawidłowe zabezpieczenie
obiektu przy ul. Leśnej 2 w Sarbinowie lub ul. Nadmorskiej 126 w Sarbinowie , zostanie
o tym fakcie powiadomiony Zleceniodawca pod numerem telefonu
……………………………………………… i do czasu usunięcia usterki
Zleceniobiorca zapewnia bezpłatną ochronę fizyczną przez przynajmniej jednego
pracownika.
§4
1. Zleceniobiorca ponosi pełna odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie czynności
o których mowa w §1.
2. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za należyte wykonanie umowy dotyczy szkód
rzeczywistych w mieniu Zleceniodawcy będących normalnymi następstwami
naruszenia umowy przez Zleceniobiorcę.

3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie obejmuje wartości pieniężnych oraz kruszców
wartościowych, kamieni szlachetnych, biżuterii i wartości tego tupu.
4. W przypadku sygnalizacji zdarzenia alarmowego Zleceniodawca upoważnia
Zleceniobiorcę do wstępu na teren posesji chronionego obiektu i dokonania oględzin
zewnętrznych oraz ustalenia tożsamości osób znajdujących się w obiekcie.
§5
1. Zleceniodawca odpowiada za utrzymanie systemu sygnalizacji alarmów w należytym
stanie.
2. Zakres konserwacji nie obejmuje nie planowanych wezwań serwisowych oraz kosztów
naprawy systemu za wyjątkiem wymiany drobnych elementów elektronicznych, takich
jak np. diody, rezystory, żarówki, w pojedynczych ilościach, jeśli nie narusza to
gwarancji producenta/dystrybutora.
3. Wezwania serwisowe poza ustalonym harmonogramem konserwacji będą płatne
dodatkowe w kwocie …………………………………………………………. brutto
(słownie:………………………………………………………………………………)
Natomiast ewentualne naprawy dokonywane będą po zatwierdzeniu przez
Zleceniodawcę kosztorysu naprawczego.
§6
1. Za usługę opisana w § 1 pkt. 1-9 i 11 umowy Zleceniodawca zobowiązuje się płacić
miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ……………………….. brutto
(słownie: …………………………………………………………………………)
W przypadku niepełnego miesiąca świadczenia usługi opłata ulega proporcjonalnemu
zmniejszeniu.
2. Za usługę transportu gotówki Zleceniodawca zobowiązuje się płacić wynagrodzenie w
wysokości ……………………………..….. brutto ( słownie ………………………
……………………………………………………………- za jeden transport.
3. Zleceniodawca będzie uiszczał opłaty na rzecz Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od
daty dostarczonej prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zleceniodawcy przy ul.
Leśnej
2
w
Sarbinowie
na
rachunek
bankowy
nr………………………………………………………………………………………
4. W przypadku wystąpienia fałszywych alarmów, w wyniku których doszło do
interwencji, pierwsze podjęcie interwencji jest bezpłatne, natomiast każde kolejne
zleceniodawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy , tytułem pokrycia
kosztów podjęcia interwencji stawkę …………….. brutto (………………………….
słownie:………………………………………………………………………)
§7
1. W przypadku awarii systemu instalacji alarmowej Zleceniobiorca zapewni w czasie do
4 h godzin wizytę pracownika serwisu i usunięcia usterki licząc od momentu
powiadomienia
Zleceniobiorcy
pod
numerem
telefonu
…………………………………………, po tym czasie Zleceniodawca będzie potrącał
z wynagrodzenia, o którym mowa § 6 pkt. 1 Zleceniodawcy za dany miesiąc 20 zł
brutto za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Naprawa systemów dokonywana będzie na podstawie kosztorysu zaakceptowanego
przez Zleceniodawcę.
§8
1. Umowa zawierana jest na czas określony od dnia 1 czerwca 2018 roku do 30 maja 2021
roku.
2. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w razie niewykonania i nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.
§9
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości zabezpieczającej
prawidłowe wykonanie umowy.
§ 10
1. Zmiana treści umowy, jak też jej wypowiedzenie i wypowiedzenie warunków umowy,
wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianach adresu do doręczeń
korespondencji.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

……………………..

……………………………

Uwaga!
Zapisy nie ujęte w umowie podlegają indywidualnym ustaleniom i dopiero po ich zatwierdzeniu przez obie
strony umowy spowodują jej podpisanie.

