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Zamawiający:          Świecie 15.12.2021 

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.              Sprawa nr 1/Z/H/2021 

ul. Sienkiewicza 3 
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ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

1. Na podstawie ustawy kodeks cywilny proszę o przesłanie oferty cenowej na usługę 

pn: „Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali 

Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w okresie 

16.01.2022r. – 15.01.2023r.”   

            

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

  

Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-

Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system 

monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zapewni na każdej zmianie jednego pracownika 

ochrony.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Zadania, stanowiącej 

Załącznik nr 3.   

 

 

Warunki wymagane od Wykonawców: 

• termin realizacji i rozliczenia zamówienia: 16.01.2022r. – 15.01.2023r.  

• Pod formularzem ofertowym Wykonawca złoży oświadczenie, że: 

- zapoznał się z zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmuje warunki w nim zawarte oraz oświadczenie, że uzyskał od Zamawiającego 

wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i spełnia 

wszystkie wymagania zawarte w pkt V Specyfikacji Zadania.  

• Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie (Załącznik nr 2) o posiadaniu 

zmechanizowanego patrolu interwencyjnego o maksymalnym czasie 15 minut 

dojazdu do obiektu w którym wykonywana jest usługa lub powierzeniu tej 

części zadania podwykonawcy ze wskazaniem na konkretny podmiot   
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      - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

     - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

• Zamawiający zaznacza że postępowanie będzie prowadzone w formie 

elektronicznej, 

• Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami jest: 

-     Tomasz Keller, tel. 695620094, e-mail: sekretariat@vistulapark.pl   

 

• Wykonawca wypełni „FORMULARZ OFERTOWY” – Załącznik nr 1, 

 

• Wykonawca załączy do oferty kserokopię rejestru lub odpisu z ewidencji 

działalności  gospodarczej, 

• wymagany termin płatności nie mniej niż 30 dni, 

  

Ofertę należy złożyć na maila sekretariat@vistulapark.pl do dnia 05.01.2022 r . godz.11:00 

                                     

 

 

z dopiskiem: 

1/Z/H/2021 nie otwierać przed 05.01.2022 r. godz.11:00                                      
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