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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  
na 

„Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie  
Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2018 roku” 

 
Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 
euro. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Pałac Młodzieży w Warszawie  

Pl. Defilad 1,  
00-901 Warszawa 
 
tel. 22/ 620-33-63, faks 22/ 620-54-11 
www.pm.waw.pl 
 
DANE DO FAKTURY: 
 
NABYWCA/PODATNIK 
 
Miasto Stołeczne warszawa 
Pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
NIP 525-22-48-481 
 
PŁATNIK/ODBIORCA 
 
Pałac Młodzieży w Warszawie 
00-901 Warszawa 
Pl. Defilad 1 (PKiN) 
 
 
II.  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.). 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad 
uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie 
stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

4. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec zamawiającego w związku              
z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów    
i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub 
wyboru innego wykonawcy. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
6. Zamawiający informuje, że od powyższego postępowania nie mają zastosowania 

procedury protestów i odwołań. 

Zamawiający – Pałac Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1, oświadcza, że niniejsze zapytanie 
ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej 
pod względem cenowym.  
Niniejsze zaproszenie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 
Postępowanie nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych zgodnie z art., 4 pkt 8 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) ze względu na wartość zamówienia 
poniżej 30.000 euro.  
 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie terenu i mienia 
Pałacu Młodzieży w Warszawie oraz ochrony osób legalnie tam przebywających.  

    Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie 
użyteczności publicznej, na terenie którego może przebywać jednorazowo duża grupa 
osób, w tym osoby nieletnie oraz w podeszłym wieku, pracownicy zatrudnieni przy 
realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą 
osobistą, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz posiadać 
pełną sprawność fizyczną potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

    Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 ze zm.).  

2.  W związku ze zmiennym w ciągu roku natężeniem ilości osób odwiedzających Pałac   
Młodzieży w Warszawie liczba pracowników Wykonawcy sprawujących ochronę terenu 
jest zróżnicowana i musi być prowadzona od dnia 2 stycznia 2018 r. do 10 czerwca 2018 r. 
oraz od 17 września 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. W okresie prowadzenia usługi ochrony 
Wykonawca musi zapewnić: 



3 

 

a) 5 pracowników ochrony (kobiety oraz mężczyźni) od poniedziałku do piątku                 
(z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 1400 do 2030, 

b) 5 pracowników ochrony (w tym co najmniej 1 kobieta) w soboty (z wyłączeniem 
sobót, w które przypadają święta) w godzinach od 830 do 1430, 

c) podczas imprez i zajęć poza wymienionymi w pkt a) i pkt b) powyżej ustaloną 
każdorazowo liczbę pracowników, w ustalonych godzinach. Zamawiający będzie 
zgłaszał zapotrzebowanie na dodatkową liczbę pracowników z co najmniej                   
5 dniowym wyprzedzeniem. Ilość dodatkowych pracowników nie będzie każdorazowo 
większa niż 6 osób, a ilość osoboroboczogodzin nie przekroczy 54 w przypadku 
pojedynczego zlecenia. 
 

3.  W zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia   
wchodzą: 

a) ochrona terenu Pałacu Młodzieży w Warszawie przy Pl. Defilad 1 (powierzchnia ok.14 
tys. m2, zlokalizowana na kilku kondygnacjach – bez windy – co wymaga realizacji 
przedmiotu zamówienia przez osoby charakteryzujące się wysoką kulturą osobistą, 
umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadające pełną 
sprawność fizyczną potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim. Ochronie 
podlegają osoby, mienie oraz teren Pałacu Młodzieży w Warszawie. W zakres 
przedmiotowego zamówienia wchodzi między innymi patrolowanie powierzchni 
podlegających ochronie w tym toalet męskich i damskich oraz klatek schodowych. 
Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do weryfikacji czy osoby przebywające 
na terenie Pałacu Młodzieży (w tym dzieci i młodzież) są do tego uprawnione;  

b) niezwłoczne powiadamianie Policji w razie usiłowania dokonania lub dokonania 
kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia, itp.; 

c) niezwłoczne powiadamianie Pogotowia Ratunkowego w razie zaistnienia 
nieszczęśliwego wypadku, jak również usiłowania dokonania lub dokonania napadu,  
o ile zachodzi taka konieczność; 

d) niezwłoczne powiadamianie Straży Pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub 
stwierdzenia próby podpalenia; 

e) informowanie przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałych awariach; 
f) niezwłoczne powiadamianie swego pracodawcy oraz osoby będącej przedstawicielem 

Zamawiającego w sprawach wynikających z realizacji przedmiotu umowy                     
o niemożności wykonywania obowiązków przez pełniącego służbę pracownika 
Wykonawcy; 

g) podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu 
zapewnienie prawidłowej realizacji umowy; 

h) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony zatrudnionych przy realizacji 
przedmiotu umowy    w bezprzewodowy system łączności, który będzie zapewniał 
również Zamawiającemu możliwość kontaktu z pracownikami ochrony. Zamawiający 
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nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń łączności nie wynikające          
z winy Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, że urządzenia 
łączności działają nieprawidłowo Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej 
wymiany; 

i)    udzielanie informacji o działalności prowadzonej przez Pałac Młodzieży w zakresie 
przekazanym przez Zamawiającego oraz o programach (specyfice) prowadzonych 
zajęć w zakresie zgodnym z przekazanym przez Zamawiającego; 

j)    prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę 
pracownika ochrony, godziny pełnienia służby; 

k) w przypadkach, o których mowa w ppkt. c-g Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach przedstawiciela 
Zamawiającego wskazanego w umowie,  a w przypadku braku takiej możliwości, 
Dyrektora Pałacu Młodzieży; 

l) wyposażenie pracowników pełniących ochronę prewencyjną w odpowiednie 
umundurowanie, sprzęt oraz identyfikatory z imieniem i nazwiskiem każdego z nich. 
Pracownicy ochrony muszą być ubrani estetycznie, w jednolite ubrania wskazujące na 
charakter pełnionych obowiązków. Ewentualne skutki finansowe związane                    
z wyposażeniem pracowników Wykonawcy nie obciążają  Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy pełniącym 
ochronę pomieszczeń socjalnych z dostępem do sanitariatów. 

5. Wykonawca musi zapewnić pracownikom ochrony sprzęt niezbędny do prowadzenia 
powierzonych zadań. Zamawiający nie wyraża zgody, aby pracownicy ochrony pełniący 
obowiązki na terenie Pałacu Młodzieży wyposażeni byli w broń palną na ostrą amunicję.  

6.  Wykonawca musi posiadać, przez okres realizacji zamówienia, polisę ubezpieczeniową od 
prowadzonej działalności ochrony osób i mienia, opiewająca na kwotę min. 200.000.00 
zł.  

7.  W przypadku  zaistnienia przypadków losowych powodujących brak możliwości pełnienia 
dyżuru przez pracownika ochrony, Wykonawca będzie zobowiązany do 
natychmiastowego  zapewnienia odpowiedniego zastępstwa. 

8. Inne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
specyfikacji. 

9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca może dokonać wizji terenu 
objętego przedmiotem zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do oceny 
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie trwania 
umowy. Przedstawiciele Wykonawcy zainteresowanego udziałem w wizji muszą spełnić 
poniższe wymogi: 
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 a)  przedstawiciele Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji terenu objętego 
przedmiotem zamówienia zobowiązani są w terminie do dnia 13 października 2017r. 
do godziny 12.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax) 
zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. 
Osoby nie zgłoszone nie będą uczestniczyć w wizji, 

10.    Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV nr 74610000-8 – usługi ochrony. 
 
11.   Zamawiający zakłada, że w okresie realizacji zamówienia liczba roboczogodzin pracy 

pracowników Wykonawcy wyniesie do 9100 godzin. Z tytułu niewykorzystania liczby 
osoboroboczogodzin Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec 
Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie, na zasadach określonych 
w umowie (wzór stanowi Załącznik do niniejszego zaproszenia) wyłącznie za usługi 
wykonane i odebrane przez Zamawiającego jako prawidłowo zrealizowane.  

 
12.  Zamawiający wymaga, by osoby bezpośrednio wykonujące usługi ochrony objęte 

przedmiotem zamówienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę       
(o ile zakres usług objętych przedmiotem zamówienia będzie świadczony przez 
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym Wykonawca 
kalkulując cenę realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wysokość 
minimalnego wynagrodzenia o pracę ustalanego na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów  z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2018 r. lub Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia – od dnia 2 stycznia 2018 r.  do 10 czerwca 2018 r. oraz od 
17 września 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. 

 

V. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
 

Robert Mikita tel. 789-405-859, 22-620-33-63, rmikita@pm.waw.pl, 

       od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00. 
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2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalnych: 

      Anna Gudzak   tel.:  506-436-123, fax.: 22-620-54-11, agudzak@pm.waw.pl, 

Teresa Kulik tel.: 506-434-130, fax.: 22-620-54-11,  tkulik@pm.waw.pl 
 

      od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00. 
 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę cenową można: 

a) dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1,           
00-901 Warszawa, I piętro pokój 203 lub 

b) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Pałac Młodzieży, 00-901 Warszawa         
Pl. Defilad 1 lub 

c) przesłać e-mailem na adres agudzak@pm.waw.pl, tkulik@pm.waw.pl  

do dnia 20 października 2017 r. do godziny 15.00. 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium oceny ofert. Niniejsze 
Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Pałacu Młodzieży do zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez 
podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert. 

 

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. 
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......................................,................................ 
miejscowość data 
  

......................................................................... 
                 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

WOJEWÓDZTWO:................................................................................................................................. 

TELEFON……………….………………………….………….….. FAX:……………….………………………..…………………………... 

REGON:…………………………………….………………….…  NIP: ……………………….………………….………...………………… 

      

                                    Pałac Młodzieży w Warszawie    

 00-901 Warszawa 
  Pl. Defilad 1 (PKiN) 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Sukcesywnego świadczenia usługi ochrony 
terenu Pałacu Młodzieży w Warszawie”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając 
jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi          
w zapytaniu ofertowym oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki        
w nim zawarte. 

 

OFERTA   

1) Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę przedstawioną w tabeli poniżej: 
 

Przedmiot 
zamówienia 

Liczba godzin pracy 
pracowników 
Wykonawcy w 

okresie realizacji 
zamówienia 

Stawka za 1 
odoboroboczogodzinę 

brutto (PLN) 

Wartość brutto 
(PLN) 

(kol.2 x kol.3) 

1 2 3 4 
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Ochrona fizyczna 
w Pałacu 

Młodzieży           
w Warszawie,        
Pl. Defilad 1 

9100 
osoboroboczogodzin 

 

………………………. 

 

…………………….. 

   

 

Suma  

 

 

……………. Zł. 

 

2) oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia; 

3) zamówienie będzie zrealizowane w terminach i na zasadach określonych w zapytaniu 
ofertowym; 

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zasadami postępowania; 

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

 

 

 

             

          ........................... 2017 r.   ..……………..            ......................................................................................................................., 

                        miejscowość  data                          podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 

 

 

 

 


