OGŁOSZENIE

Nr 01/2017

Na wykonanie usług :
monitoring systemu włamań i napadu z wykorzystaniem istniejącego w szkole monitopringu
wizyjnego wraz z gotowością grupy patrolowo – interwencyjnej oraz konserwacji systemu
sygnalizacji włamania i napadu.
W okresie od 01-09-2017r. Do 31-08-2020r.

1. Oferty w tej sprawie tj. zał. nr 1 wraz z kopiami niezbędnych dokumentów, oraz zał.
nr 2 należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno -Turystycznych w
Jeleniej Górze pryz ulicy Piłsudskiego 27 p 26 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
07-08-2017r. do godziny 10.00
Komisyjny wybór oferty nastąpi o godzinie 11.00. w dniu 07-08-2017r.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące :
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynnościkoncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
b)posiadania wiedzy i doświadczenia popartej należytym wykonaniem podobnych zadań.
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej popartej posiadaniem:
aktualnej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. powyższe ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze przy ulicy Piłsudskiego 27 oraz umieszcza na stronie
internetowej szkoły www.ekonom jgora.pl
4. Potrzebę dokonania oględzin i wizji przedmiotu usługi należy zgłaszać u kierownika
gospodarczego Zespołu Szkół Ekonomiczno -Turystycznych w Jeleniej Górze pryz ulicy
Piłsudskiego 27 p 28 lub telefonicznie pod numerem telefonu 075 642 37 18 .

14-07-2017r........................................................................

Załą cznik Nr 1 do ogłoszenia nr 1/2017

OŚ WIADCZENIE

WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

Wykonawca......................………..

O Ś W I A D C Z A M Ż E:

a). spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

MONITORING SYSTEMU WŁAMAŃ I NAPADU Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEGO W
SZKOLE MONITOPRIMGU WIZYJNEGO WRAZ Z GOTOWOŚCIĄ GRUPY PATROLOWO –
INTERWENCYJNEJ ORAZ KONSERWACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I
NAPADU.
W okresie od 01-09-2017r. Do 31-08-2020r.

b). posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem;
c). posiadam wiedzę i doświadczenie;
d). dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
e). znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

......................., dnia _ _ . _ _ . _ _ _ _

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

Załą cznik Nr 2 do ogłoszenia nr 1/2017

Wykonawca......................………..

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie na wykonanie zadania pn.:
MONITORING SYSTEMU WŁAMAŃ I NAPADU Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEGO W
SZKOLE MONITOPRIMGU WIZYJNEGO WRAZ Z GOTOWOŚCIĄ GRUPY PATROLOWO –
INTERWENCYJNEJ ORAZ KONSERWACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I
NAPADU.
W okresie od 01-09-2017r. Do 31-08-2020r.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za umowną cenę:
CENA UMOWNA
(ZAWIERA PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT)

___ ___,____

PLN

Oświadczam, że:
• akceptujemy warunki płatności;
• zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń;
• uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia
•w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

Nazwa i adres WYKONAWCY :
......................................................................................................................................................
...........................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: (**) _______________ numer telefonu komórkowego : _____________
Numer faksu: (**) ________________
e-mail ___________________________

............................, dnia _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

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

