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Znak sprawy:  ZO/15/2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 
ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 
NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280, KRS: 0000187366 

 
II. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Ochrona obiektu – Gubin ul. Śląska 36”. 

Dozór obiektów  przy ul. Śląska 36 odbywać się będzie  w dni robocze w godzinach od  15:00 do 7:00, 

w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo. 

2. Zadania pracownika ochrony. 

- ochrona mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem i innymi formami zaboru mienia oraz jego 

   marnotrawstwa lub dewastacji, 

- podejmowanie niezbędnej interwencji, w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa,  

- przeciwdziałanie zdarzeniom i czynom naruszającym ustalony porządek na chronionym terenie, 

- obchód dozorowanego terenu  co 1,5 godziny, 

`- sprzątanie pomieszczenia dozorcy, odśnieżanie, posypywanie piaskiem wjazdy na bazę oraz ciągów 

pieszych w obrębie bramy i dozorcówki, koszenie trawnika 

- przestrzeganie zarządzeń wydanych przez Kierownictwo Zamawiającego oraz  wykonywanie innych 

  poleceń służbowych dotyczących zabezpieczanego mienia. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2022 do 31.12.2022   
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1 

 

 



V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:siwz@pumgubin.pl, faksem 

na nr: 48 455 82 65, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin do dnia 14.12.2021r.  do godz. 09:00  
2. Ocena ofert zostanie dokonana następnego dnia roboczego.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
VI. OCENA OFERT. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 

Cena 100% 

 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania. 

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny. 
IX. DODATKOWE INFORMACJE. 

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela – Pani Małgorzata Sienkiewicz,                 

tel. kom. 68 455 82 72. 
X. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
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