
   

 
Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia 31.12.2014 

 
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: 
Świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji pożaru 
oraz systemu antywłamaniowego dwudrogowo wraz z zapewnieniem interwencji załóg patrolowych w obiektach 
muzealnych. 
Zamawiający: 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72 
e – mail : biuro@muzeumtatrzanskie.pl ; 
 

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty 
Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie 
monitorowania systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu antywłamaniowego dwudrogowo wraz z zapewnieniem 
interwencji załóg patrolowych w obiektach muzealnych: 
 

1. w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane 
2. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 

Zakopane 
3. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego- Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich, ul. Droga do Rojów 6,        

34-500 Zakopane  
4. w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane 
5. w Galerii Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane 
6. w Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane 
7. w Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane 
8. w magazynach zewnętrznych Muzeum Tatrzańskiego (pomieszczenia najmowane w budynku Zakopiańskiego 

Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, 34-500 Zakopane) 
9. w Dworze w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna (tylko system p.poż.)  

 
W związku z planowanymi remontami lub możliwą zmianą organizacji Muzeum, zakres umowy dotyczący 
poszczególnych obiektów Muzeum Tatrzańskiego może zostać w każdej chwili czasowo wyłączony jeśli tylko tak 
postanowi Zleceniodawca za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy o którym 
mowa w złożonej przez Zleceniobiorcę ofercie. 

  
Warunkiem świadczenia usług wymienionych w pkt. 1 jest posiadanie przez Zleceniobiorcę stacji monitorowania 
systemów alarmowych oraz przedłożenie Zleceniodawcy stosownej umowy podpisanej z Komendą Straży Pożarnej 
oraz koncesji wydanej przez MSWiA lub podpisanej umowy na stałą współpracę z firmą, która taką koncesję posiada.  
 
W ramach niniejszego zapytania Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przekazywanie do centrum alarmowego 
informacji o pożarze, awarii systemu, awarii zasilania, o strefie pożarowej instalacji sygnalizowania pożaru działającej 
zgodnie z zachowaniem wymogów zawartych w BZ-IV-6/44/93. 
 
Monitorowanie alarmu p.poż. w obiekcie prowadzone będzie przy zastosowaniu systemu alarmowego p.poż z 
nadzorowanego obiektu końcówkami dwudrogowo z centrum alarmowego Zleceniobiorcy oraz z Państwowej Straży 
Pożarnej. 
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Monitorowanie antywłamaniowe w obiekcie prowadzone będzie przy zastosowaniu systemu elektroniczno-
alarmowego, tj. czujek i polotów działających na zasadzie dyskretnego ostrzegania- połączonych z nadzorowanego 
obiektu dwudrogowo z Centrum Alarmowego Zleceniobiorcy. 
 
Obsługa systemu sygnalizacji polegać będzie na przyjmowaniu z podłączonego obiektu informacji alarmowych o 
włamaniu, napadzie i przekazywanie jej upoważnionym osobom…………………………… w celu wysłania patrolu 
interwencyjnego oraz w przypadku wystąpienia tych zdarzeń, po potwierdzeniu ich przez grupę interwencyjną, 
powiadomieniu organów Policji lub innych organów porządku publicznego. 
 
Do zadań patrolu interwencyjnego należy w szczególności: 

1) podjęcie działań na wezwanie, 
2) natychmiastowy dojazd (5-7 min) do obiektu, jednocześnie wysłanie samochodu po pracownika 

upoważnionego do udostępniania obiektu, 
3) potwierdzenie przyczyny wezwania do centrum monitorowania, 
4) współdziałanie z pracownikami Muzeum, 
5) podjęcie interwencji w stosunku do sprawców zdarzenia, 
6) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, 
7) zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, 
8) udzielenie informacji przybyłym na miejsce zdarzenia służbom pracowniczym policji i straży pożarnej 

 
 

Zleceniobiorca oświadcza, że używa łączności radiowej i telefonicznej. 
 
Zleceniobiorca i Zleceniodawca podejmują wszelkie możliwe działania, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 
Zleceniodawcy oraz zachowują w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące ochranianego obiektu. 
 
Zleceniodawca wskaże na piśmie osoby upoważnione z jego ramienia, które Zleceniobiorca zobowiązany będzie 
powiadomić w przypadku odebrania alarmu. 
 
Monitorowanie ochranianego obiektu odbywać się będzie w systemie 24 godzinnym. 
 
Zastrzeżenia: 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 
a) Przestrzegania godzin załączania i wyłączania systemu alarmowego zainstalowanego w ochranianym 

obiekcie oraz powiadamiania każdorazowo centrum alarmowego Zleceniobiorcy o zaistniałych 
przypadkach wywołania przez niego fałszywego alarmu oraz stosowania się do instrukcji obsługi systemu 
alarmowego, 

b) Każdorazowego i bezzwłocznego powiadamiania Zleceniobiorcy o zmianach osób upoważnionych do 
powiadamiania w razie alarmu oraz innych przeszkodach i spostrzeżeniach dotyczących realizacji umowy 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadomienia telefonicznego osobę umieszczoną w wykazie w przypadku 
odebrania przez centrum alarmowe sygnału alarmowego oraz zapewnienie jej dowozu do obiektu 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał nieodpłatnie wszelkie czynności związane z modyfikacjami kierunku 
przesyłania transmisji do centrum alarmowania. 

4. Interwencja patrolu w przypadku awarii systemu będzie objęta umową. 
 

Termin realizacji zamówienia:  
01.02.2017-31.01.2019 
 

Okres gwarancji:  
Nie dotyczy 
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  
cena 
 
Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zlecenia. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 



   

 
Oświadczenie  o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Miejsce termin składania ofert: 
Do dnia 23.01.2017 r. drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum 
Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 16:00 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Tomasz Gluziński, tel. 18 20 152 05 wew. 14, mail: tgluzinski@muzeumtatrzanskie.pl 
 

Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
 
Zakopane, dnia 17.01.2017 r.                        
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Załącznik nr 1 
do zaproszenia do udziału w postępowaniu 

na udzielenie zamówienia publicznego  
FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72 
e – mail : biuro@muzeumtatrzanskie.pl 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  
Świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji pożaru 
oraz systemu antywłamaniowego dwudrogowo wraz z zapewnieniem interwencji załóg patrolowych w obiektach 
muzealnych 
 
oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie 
monitorowania systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu antywłamaniowego dwudrogowo wraz z zapewnieniem 
interwencji załóg patrolowych w obiektach muzealnych: 
 

1. w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane 
2. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 

Zakopane 
3. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego- Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich, ul. Droga do Rojów 6,        

34-500 Zakopane  
4. w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane 
5. w Galerii Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane 
6. w Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane 
7. w Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane 
8. w magazynach zewnętrznych Muzeum Tatrzańskiego (pomieszczenia najmowane w budynku 

Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, 34-500 Zakopane) 
9. w Dworze w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna (tylko system p.poż.)  

W związku z planowanymi remontami lub możliwą zmianą organizacji Muzeum, zakres umowy dotyczący 
poszczególnych obiektów Muzeum Tatrzańskiego może zostać w każdej chwili czasowo wyłączony jeśli tylko tak 
postanowi Zleceniodawca za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy o którym 
mowa w złożonej przez Zleceniobiorcę ofercie. 
 
Warunkiem świadczenia usług wymienionych w pkt. 1 jest posiadanie przez Zleceniobiorcę stacji monitorowania 
systemów alarmowych oraz przedłożenie Zleceniodawcy stosownej umowy podpisanej z Komendą Straży Pożarnej 
oraz koncesji wydanej przez MSWiA lub podpisanej umowy na stałą współpracę z firmą, która taką koncesję posiada.  
 
W ramach niniejszego zapytania Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przekazywanie do centrum alarmowego 
informacji o pożarze, awarii systemu, awarii zasilania, o strefie pożarowej instalacji sygnalizowania pożaru działającej 
zgodnie z zachowaniem wymogów zawartych w BZ-IV-6/44/93. 
 
Monitorowanie alarmu p.poż. w obiekcie prowadzone będzie przy zastosowaniu systemu alarmowego p.poż z 
nadzorowanego obiektu końcówkami dwudrogowo z centrum alarmowego Zleceniobiorcy oraz z Państwowej Straży 
Pożarnej. 
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Monitorowanie antywłamaniowe w obiekcie prowadzone będzie przy zastosowaniu systemu elektroniczno-
alarmowego, tj. czujek i polotów działających na zasadzie dyskretnego ostrzegania- połączonych z nadzorowanego 
obiektu dwudrogowo z Centrum Alarmowego Zleceniobiorcy. 
 
Obsługa systemu sygnalizacji polegać będzie na przyjmowaniu z podłączonego obiektu informacji alarmowych o 
włamaniu, napadzie i przekazywanie jej upoważnionym osobom…………………………… w celu wysłania patrolu 
interwencyjnego oraz w przypadku wystąpienia tych zdarzeń, po potwierdzeniu ich przez grupę interwencyjną, 
powiadomieniu organów Policji lub innych organów porządku publicznego. 
 
Do zadań patrolu interwencyjnego należy w szczególności: 

1. podjęcie działań na wezwanie, 
2. natychmiastowy dojazd (5-7 min) do obiektu, jednocześnie wysłanie samochodu po pracownika 

upoważnionego do udostępniania obiektu, 
3. potwierdzenie przyczyny wezwania do centrum monitorowania, 
4. współdziałanie z pracownikami Muzeum, 
5. podjęcie interwencji w stosunku do sprawców zdarzenia, 
6. udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, 
7. zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, 
8. udzielenie informacji przybyłym na miejsce zdarzenia służbom pracowniczym policji i straży pożarnej 

 
 

Zleceniobiorca oświadcza, że używa łączności radiowej i telefonicznej. 
 
Zleceniobiorca i Zleceniodawca podejmują wszelkie możliwe działania, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 
Zleceniodawcy oraz zachowują w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące ochranianego obiektu. 
 
Zleceniodawca wskaże na piśmie osoby upoważnione z jego ramienia, które Zleceniobiorca zobowiązany będzie 
powiadomić w przypadku odebrania alarmu. 
 
Monitorowanie ochranianego obiektu odbywać się będzie w systemie 24 godzinnym. 
 
Zastrzeżenia: 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 
a) Przestrzegania godzin załączania i wyłączania systemu alarmowego zainstalowanego w ochranianym 

obiekcie oraz powiadamiania każdorazowo centrum alarmowego Zleceniobiorcy o zaistniałych 
przypadkach wywołania przez niego fałszywego alarmu oraz stosowania się do instrukcji obsługi systemu 
alarmowego, 

b) Każdorazowego i bezzwłocznego powiadamiania Zleceniobiorcy o zmianach osób upoważnionych do 
powiadamiania w razie alarmu oraz innych przeszkodach i spostrzeżeniach dotyczących realizacji umowy 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadomienia telefonicznego osobę umieszczoną w wykazie w 
przypadku odebrania przez centrum alarmowe sygnału alarmowego oraz zapewnienie jej dowozu do 
obiektu 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał nieodpłatnie wszelkie czynności związane z modyfikacjami kierunku 
przesyłania transmisji do centrum alarmowania. 

4. Interwencja patrolu w przypadku awarii systemu będzie objęta umową. 
 
za: 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 
w tym: 

1. Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego  
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 

2. Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi Koliba  
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 



   

 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 

3. Muzeum Stylu Zakopiańskiego- Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 

4. Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 

5. Galeria Władysława Hasiora 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 

6. Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 

7. Muzeum Kornela Makuszyńskiego 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 

8. Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (piwnice Zakopiańskiego Centrum Edukacji) 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 

9. Dwór w Łopusznej 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 
 
 
Termin realizacji umowy:     
01.02.2017-31.01.2019 
 
 
Warunki płatności:     
 
……………………………………………………………… 
Okres gwarancji:     
 
…………………………………………………………….. 
Oświadczam, że*: 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki. 
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy, zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 
 
Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 
Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający. 
 
Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
                      
Załącznikami do oferty: 
1. .................................................................... 
2. ................................................................... 
 
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20.... r 
* - niepotrzebne skreślić 
 

…………………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


