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A.26.3.2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130.000 tys. zł 

W  związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

130.000,00 zł, do których – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 

2019) – nie stosuje się przepisów tej ustawy, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:  

„Konserwację elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz instalacji elektrycznej w budynku Muzeum 

Historycznego w Przasnyszu”. 

 
Zamawiający:    

Muzeum Historyczne w Przasnyszu,  

Adres: ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz 

Telefon (29) 752 28 66; Fax (29) 752 28 66 

e-mail: muzeumprzasnysz@wp.pl 

 

 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie konserwacji elektronicznych systemów 

zabezpieczeń oraz instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Historycznego w Przasnyszu. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

31625100-4 Systemy wykrywania ognia 

31625200-5 Systemy przeciwpożarowe 

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 kwartalnych przeglądów technicznych 

oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacji sygnalizacji automatycznej 

pożaru, sytemu telewizji przemysłowej wraz z utrzymaniem ich w stałej sprawności eksploatacyjnej 

w  budynku  Muzeum Historycznego w Przasnyszu. 

Na zakres zamówienia składa się: 

a) konserwacja i serwisowanie kompletnej instalacji sygnalizacji automatycznej  pożaru  (SAP) 

obejmująca: 

• sprawdzanie wskazań CSP, 

• sprawdzanie poprawności pracy ISP za pomocą układu badaniowego CSP, 

• sprawdzanie zadziałania wszystkich urządzeń (czujka 73 szt., rop 6 szt., sygnalizator) 

 z wydrukiem 

b) usługa konserwacji sytemu telewizji przemysłowej dokonywana obejmująca: 

• sprawdzanie prawidłowości pracy wszystkich kamer (16 stacjonarne i 4 obrotowe), 

• odczyt pamięci rejestratora, 

• sprawdzanie zapisu na HDD, 
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• czyszczenie kamer , 

c) usługę konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu obejmująca: 

• sprawdzanie historii zdarzeń z wydrukiem, 

• sprawdzanie zadziałania poszczególnych elementów systemu (czujka 34 szt., 16 szt. 

kontaktronów), 

 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 godzin 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 muzeum 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 godzin 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 posiadająca świadectwo kwalifikacji montażu i konserwacji systemu sygnalizacji 

pożaru; 

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

remontu, montażu prac kontrolno – pomiarowych urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych. 

e) aktualnym zaświadczeniem Narodowego Instytutu Muzealnictwa  i Ochrony Zbiorów o 

ukończeniu kursu  dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed 

przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne sakralne inne gromadzące 

publiczne zbiory kultury. 

  4)  Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi kopię następujących uprawnień i 

licencji wymienionych w punkcie powyżej. 

II.  Termin realizacji zamówienia od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. 

 

III.   Forma wynagrodzenia: ryczałt 



 

IV.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia 

       Muzeum Historyczne w Przasnyszu 

                            ul. Rynek 1 

                            06-300 Przasnysz 

Osoba do kontaktów: Agnieszka Brykner 

Numer telefonu (029) 752-28-66 

Forma korespondencji: 

Pytania, wyjaśnienia – fax, e-mail: dyrektor@muzeumprzasnysz.pl 

Oferty – w formie pisemnej lub elektronicznej na e-mail: sekretariat@muzeumprzasnysz.pl 

 

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 22.12.2022 r. do godz. 12:00 w Muzeum 

Historycznym w Przasnyszu  ul. Rynek 1 bądź przesłać w formie zeskanowanego dokumentu 

na w/w adres e-mail sekretariat@muzeumprzasnysz.pl bądź pocztą na w/w adres. 

 

 

 

Dyrektor Muzeum Historycznego 

                                                                                                       w Przasnyszu  

 

                                                                                                               /-/ Agnieszka Brykner 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Formularz ofertowy 

2) Wzór umowy 

3) Klauzula informacyjna 
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