
Przasnysz, dnia 10.01.2019 r. 
 

DB.26.1.2019 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na konserwację elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz instalacji elektrycznej w budynku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.  - art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29. 01.2004 r P.z.p (Dz.U. z 

2018, poz. 1986) 

 
Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z.Nałkowskiej w Przasnyszu 

                       ul. J. Dąbrowskiego 3 

                       06-300 Przasnysz 

Tel. 297631615 

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń w 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu w Przasnyszu,  

Wspólny słownik zamówień (CPV)  

31625300-6 Alarmy antywłamaniowe 

50341000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych 

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych 

I Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie miesięcznych przeglądów technicznych 

oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, sytemu telewizji przemysłowej wraz z 

utrzymaniem ich w stałej sprawności eksploatacyjnej w  budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Przasnyszu.  

 

Na zakres zamówienia składa się: 

a) usługa konserwacji sytemu telewizji przemysłowej dokonywana raz w miesiącu i obejmująca:  

 sprawdzanie prawidłowości pracy wszystkich kamer  

 odczyt pamięci rejestratora  

 sprawdzanie zapisu na HDD  

 czyszczenie kamer  

b) usługa konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu dokonywana raz w miesiącu i 
obejmująca:  

 sprawdzanie historii zdarzeń z wydrukiem  

 sprawdzanie zadziałania poszczególnych elementów systemu (czujka, kontaktron)  

c) usługa konserwacji instalacji elektrycznej; 
d) prowadzenie książek konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń (każda strona książki 

konserwacji ww. instalacji będzie ostemplowana pieczęcią firmową Wykonawcy, natomiast podpisy 

serwisantów ich pieczęciami imiennymi.) 

 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ciągu 24 h wszelkich usterek zgłoszonych przez 

Zamawiającego oraz nieprawidłowości ujawnionych w wyniku  przeprowadzenia ww. sprawdzeń i 

testów. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie konserwacji i nadzoru instalacji 

elektrycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 



polegającej w szczególności na: 

a) wykonywanie przeglądów zgodnie z przepisami o instalacji elektrycznej stałej 

b) bieżącym usuwaniu usterek wynikłych podczas eksploatacji instalacji 

c) wykonywanie bieżących remontów instalacji elektrycznej stałej w zakresie wymiany 

okablowania i osprzętu  

d) usuwaniu awarii oraz dodatkowych napraw urządzeń pomiędzy przeglądami jeżeli zaistnieje 

taka konieczność 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ciągu 24 h wszelkich usterek zgłoszonych przez 

Zamawiającego oraz nieprawidłowości ujawnionych w wyniku przeprowadzenia ww. 

sprawdzeń i testów. 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował  wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do 

wykonywania czynności składających się na przedmiot zamówienia. 

3) Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane 

stosownymi przepisami prawa uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

adekwatne do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca powinien dysponować: 

a) 1 osobą posiadająca licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia – 

dotyczy konserwacji systemów alarmowych antywłamaniowych; 

b) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 

eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych – dotyczy konserwacji systemów 

telewizji dozoru (SEP) 

c) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji E i D w zakresie konserwacji, obsługi , 

remontu, montażu prac kontrolno – pomiarowych urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych 

4) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi kopię następujących 

uprawnień, i licencji wymienionych w punkcie powyżej. 

II Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 

 

III Forma wynagrodzenia: ryczałt 

 

IV Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

Ul. J.Dąbrowskiego 3 

06-300 Przasnysz 

Osoba do kontaktów: Małgorzata Sobiesiak 

Numer telefonu: 297631615 (wew.4) 

Forma korespondencji: 

Pytania, wyjaśnienia– e-mail: mbp.przasnysz@gmail.com 

Oferty – w formie pisemnej, e-mail: mbp.przasnysz@gmail.com 

V Kryteria oceny ofert: 

Kryterium : cena – 100% 

Cenę za przedmiot Zamówienia Wykonawca przedstawi w Formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie z 

wyodrębnianiem należnego podatku VAT – dla całości zamówienia. 

VI Miejsce sposób i termin składania ofert 



Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób zgodny z treścią formularza załączonego do 

zapytania i złożyć do dnia 17.01.2019r.  do godz. 12.00  w siedzibie Biblioteki: 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z.Nałkowskiej 

06-300 Przasnysz  

ul. J. Dąbrowskiego 3,  

bądź pocztą na w/w adres, 

bądź przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: mbp.przasnysz@gmail.com 

 

 Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Formularz ofertowy 

2) Wzór umowy 

                                                                                                                         /-/ Małgorzata Sobiesiak Dyrektor 

MBP w Przasnyszu    

 

 


