
Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega Zalsjcznik Nr 4a
ul. St. Pawtowskiego 14 do Regulaminu zamowien publicznych

39-400 TARNOBRZEG Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega
tei. 15 823 79 99

NIP 867-1 5-37-607

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT
dla zamowien o wartosci nie przekraczajqcej

wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 14.000 euro

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Pawlowskiego 14

www.mhmt.pl
Komorka organizacyjna - Dyrektor

tel. (0-15) 823-79-99, fax (015) 823-79-99 wew. 26
e-mail: mhmt@onet.pl

Zapraszam do skladania ofert w postejaowaniu o udzielenie zamowienia pn.:
,,Okresowy przeglqd systemu sygnalizacji wlamania

w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w latach 2013-2014".

Rodzaj zamowienia: usluga
(ushiga / dostawa / robota budowlana)

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia:
1. Przedmiotem zamowienia jest:

1.1. konserwacja oraz obsluga awaryjna systemu sygnalizacji wlamania (20 czujek) w
budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, ul. Pawlowskiego 14 (budynek
spichlerza).

1.2. Konserwacja systemu sygnalizacji wlamania be^izie przeprowadzana cztery razy w roku w
terminach:

- wroku 2013:
a) do 20 kwietnia,
b) do 30 czerwca,
c) do 30. wrzesnia,
d) do 31 grudnia.

-wroku 2014:
a) do 31 marca,
b) do 30 czerwca,
c) do 30 wrzesnia,
d) do 31 grudnia.

Razem: osiem przegl^dow w okresie trwania umowy.

1.3. Wykonawca b^dzie przeprowadzal przeglqd i konserwacja w czasie pracy Muzeum - od
poniedzialku do piajtku w godzinach 8.00 - 15.00, po wczesniejszym, przynajmniej
jednodniowym zakomunikowaniu telefonicznym o swoim przyjezdzie.
1.4. W razie zaistnienia awarii czujek i systemu Wykonawca zobowi^zuje si§ do jego naprawy.
Rozliczenie napraw b^dzie rozliczane wg odr^bnych umow.
1.5. Zakres prac wykonywanych w ramach konserwacji oraz obslugi awaryjnej systemu
sygnalizacji wtamania obejmuje w szczegolnosci:

a) Sprawdzenie prawidlowego funkcjonowania wszystkich urzaxlzen wchodza^cych w sklad
systemu alarmowego.

b) Przeprowadzenie czyszczenia i regulacji urza^dzen elektronicznych,
c) Sprawdzenie funkcjonowania urza^dzen transmisji alarmu,
d) Sprawdzenie stanu izolacji przewodow,
e) Sprawdzenie stanu pota^czen gietkich,
f) Sprawdzenie ukladow przeciw sabotazowych poszczegolnych urza^dzen,



g) Sprawdzenie poprawnosci dziatania urza^dzenia transmisji alarmu z centrum odbiorczym.
h) Sprawdzenie sprawnosci dzialania catego systemu poprzez wywotanie probnego alarmu

CPV 92522200-8 uslugi ochrony budynkow historycznych

2. Sposob uzyskania informacji dotyczqcych przedmiotu zamowienia:
Szczegotowe informacje dotyczajse przedmiotu zamowienia mozna uzyskac osobiscie w siedzibie
zamawiaja^cego - Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, ul. Pawtowskiego 14, pok. nr 6 lub
telefonicznie pod numerem tel. 015-823-79-99, wewn. 24.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktow z wykonawcami saj.
Beata Kotasiak-Wqjcik

3. Terrain wykonania zamowienia:
Wymagany / poza^dany termin realizacji zamowienia - od dnia podpisania umowy do:
31 grudnia2014r.

4. Opis wymagan stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamowienia mogq. ubiegac si? wykonawcy, ktorzy spemiaja^ nast^puja^ce warunki
dotycza^ce:

1) Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja^ obowia^zek ich posiadania.

2) Posiadaja^ wiedze^ i doswiadczenie,
3) dysponuja^ odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najnizsza^ cena^ zlozona przez wykonawcy, spelniaja^cego okreslone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. M iejsce i termin sktadania ofert:
Oferty nalezy skladac w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Pawtowskiego 14 - osobiscie lub poczta^ (lub za zgod% Zamawiaja^cego w formie elektronicznej)
w terminie do dnia 3 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00.
Oferta winna bye sporza^dzona na ,,Formularzu oferty cenowej". Wymaga si§ takze podpisania i
parafowania ,,Wzoru Umowy", a takze parafowania ,,Zal^cznika Nr 1" do Umowy.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajajca: nazw? (firm?), siedzib? i adres
wykonawcy, ktorego ofert? wybrano zostanie przekazana wykonawcom w terminie 7 dni od dnia
skladania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania. umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
ktorego ofert? wybrano.

Tarnobrzeg, dnia ..... ̂ .....^.....^.:L^ Dyrektor Muzeum

D Y R E K i O R
Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega

-
dr Adam 'Wojcik


