Katowice, dnia 10 listopada 2021r.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 6292170627

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. (TFS) zwraca się do Państwa z uprzejmą
prośbą dotyczącą przedstawienia oferty na usługę ochrony fizycznej osób i mienia wraz
z monitorowaniem obiektu za pośrednictwem systemu alarmowego i systemu monitoringu
wizyjnego, nieruchomości zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich.

Teren i obiekty

podlegające ochronie zlokalizowane są w Siemianowicach Śląskich przy ul. Stalmacha 8. Plan
sytuacyjny obiektu stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
1. Szczegółowe wymogi usługi ochrony:
1.1 Wykonawca musi posiadać koncesję na świadczenie usług ochrony osób i mienia.
1.2 Wykonawca musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia na jedno
lub wszystkie zdarzenia na sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,- zł.
2. Wykonawca obowiązany jest realizować umowę w oparciu o pracownika:
2.1 posiadającego co najmniej 12-to miesięczny staż na stanowisku pracownika ochrony,
wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
2.2 spełniającego, określone dla pracowników ochrony wymagania zdrowotne przygotowanych
zawodowo do wykonywanych czynności ochrony
3. Minimalne wymagania dotyczące ochrony fizycznej i technicznej:
Dni robocze:
2 osoby w godzinach 15.00 – 6.00 i dodatkowo 1 osoba w godzinach 18.00 – 6.00
Soboty, niedziele, dni ustawowo wolne i zgłoszone przez TFS jako wolne od pracy:
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2 osoby w godzinach 6.00 – 6.00 (24 h) i dodatkowo 1 osoba w godzinach 18.00 – 6.00
Przez cały czas każdej zmiany musi być obecny minimum 1 pracownik KPOF.

1) Pracownik posterunku wyposażony w pilot napadowy dający sygnał do grupy
interwencyjnej,
2) Jednolite umundurowanie odpowiednie do pory roku i warunków atmosferycznych
3) Identyfikatory
4) Telefon komórkowy – 2 szt
5) Krótkofalówki – 2 szt
6) Latarka halogenowa – 2 szt
7) Dokumentacja obiektowa (książki służby, ewidencje, itp.)
8) Monitorowanie podległego terenu w nieregularnych odstępach czasowych (proszę w
ofercie określić minimalną ilość przejść patrolowych w ciągu 12 godzin; nie rzadziej niż
raz na godzinę; Przejście patrolowe potwierdzone w punktach kontroli rozlokowanych w
ustalonych miejscach
9) 24/7 interwencja grupy szybkiego reagowania, składająca się z minimum 2 pracowników
ochrony wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego i broń palną, prosimy w
ofercie określić najkrótszy deklarowany dojazd dla tej okolicy
10) Samochód służbowy stacjonujący w miejscu świadczenia usługi – 1 szt (patrole na terenie
obiektu w godzinach pracy ochrony)
11) Możliwy stały pobyt na obiekcie, także poza godzinami pracy ochrony, psa patrolowego,
biorącego udział w patrolach.
12) Monitorowanie obiektów za pomocą systemu dozoru telewizyjnego i systemu alarmowego
(system alarmowy z modułami LTE – powiadomienia sms).
13) Kontrola ruchu osobowego na bramie wjazdowej (brama na zdalny pilot) – w przypadku
konieczności w godzinach pracy ochrony
14) Dbanie o ład i porządek miejsca pracy oraz terenu przyległego
4. Pozostałe warunki:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
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4.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie
przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
4.2 Kopię koncesji na świadczenie usług ochrony osób i mienia, (kopia poświadczona przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
4.3 Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia na jedno lub wszystkie
zdarzenia na sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,- zł. (kopia poświadczona przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
4.4 Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być
dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
4.5 Wykaz pracowników, którzy będą świadczyć usługę wraz ze wskazaniem spełnienia
warunków określonych w pkt 4.1 i 4.2 zapytania
4.6 Oferta powinna zawierać wycenę:
1. Pracownik POF – stawka za roboczogodzinę
2. Pracownik KPOF – stawka za roboczogodzinę
3. Dodatkowy miesięczny koszt utrzymania psa patrolowego, jeśli Oferent planuje wykorzystać
go do ochrony i patrolowania obiektu
4. Minimalna ilość przejść patrolowych w ciągu 12 godzin
5. Zdalny monitoring wizyjny z poziomu Centrali – bez ochrony fizycznej - koszt miesięczny
jako opcja
4.7 TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego
wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
4.8 TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
1) merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego
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2) metod i terminów realizacji zlecenia objętego Przedmiotem zapytania ofertowego,
3) cenowym.
4.9 O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub
pocztą elektroniczną.
4.10 Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania
ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: (rlucki@tfsilesia.pl)
nie później niż do dnia 19.11.2021 r.
4.9 Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
4.10 Termin składania ofert – 24.11.2021 r. na adres e-mail: rlucki@tfsilesia.pl, plik z ofertą
zabezpieczony hasłem. Hasło należy wysłać na adres e-mail: mdomanska@tfsilesia.pl.
4.11 Istnieje możliwość, po wcześniejszych uzgodnieniach dokonania oględzin obszaru
objętego ochroną w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00 (celem ustalenia oględzin kontakt:
Pan Rafał Pałka tel: 502 746 365
Pan Rafał Łucki tel: 697 871 155

Załączniki:
1.

Plan sytuacyjny obiektu
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