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Nr zamówienia DT 40/2022 (3343)                                           Dąbrowa Górnicza 29.11.2022 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

I. Zamawiający: „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie 

         Górniczej (41-300) przy Alei Róż 1 

tel. +48 32 63 90 561 

www.nemo-wodnyswiat.pl 

KRS 0000113771, NIP 629 2177 888, REGON 2766915607, BDO 0002385550. 

 

Adres do korespondencji: 

„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. 

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

e-mail: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia i osób w parku wodnym 

„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Ochrona fizyczna osób i mienia obszaru nieruchomości Zamawiającego „Nemo - Wodny Świat 

Dąbrowa Górnicza” Sp.  z o. o., a w szczególności ochrona personelu Zamawiającego jak również 

ochrona przed kradzieżą i włamaniem oraz wandalizmem przez kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej. 

2. Ochrona przed wstępem osób nieupoważnionych do nieruchomości budynkowej,  

a w szczególności do strefy rekreacyjnej i kas biletowych. 

3. Ochrona przed działaniem osób usiłujących zakłócić ład  i porządek w czasie, gdy obiekt jest 

otwarty dla klientów na całym obszarze nieruchomości. 

4. Równoczesne całodobowe prowadzenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej 

całodobowo w formie grupy interwencyjnej działającej na wezwanie Zamawiającego lub służb 

własnych przez Centrum Monitoringu Wykonawcy. Dojazd grupy interwencyjnej do ochranianej 

nieruchomości musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

5. Współdziałanie ze służbami ochrony przeciwpożarowej w zakresie kontroli i przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych oraz likwidacji pożarów nieruchomości Zamawiającego. 

6. Współdziałanie w zakresie powierzonych zadań z właściwymi terenowo jednostkami Policji 

i Straży Miejskiej oraz służb ratownictwa chemicznego. 

7. Niezwłoczne powiadamianie kierownictwa Zamawiającego i służb własnych o przestępstwach lub 

wykroczeniach oraz zabezpieczanie śladów i dowodów zdarzeń. 

8. Szczególny i obowiązkowy nadzór - fizyczna ochrona osób i mienia podczas rozliczania kas  

w barach (Bistro, Kręgielnia, Klub Bilardowy i tzw. „Aquarium”). 

9. Zamykanie drzwi obiektu oraz zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń na zasadach określonych 

przez Zamawiającego. 

10. Obsługa za pomocą pilota radiowego rogatek parkingowych na polecenie osób upoważnionych 

przez Zamawiającego oraz prowadzenie ewidencji tych zdarzeń. 
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11. Utworzenie posterunku ochrony w „centrum monitoringu” (pomieszczenie wskazane przez 

Zamawiającego). 

12. Nadzór i obsługa centrali systemu p.poż. z wyjątkiem sytuacji gdy pracownicy ochrony nie 

przebywają w zasięgu sygnału dźwiękowo - wizyjnego w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych. 

13. Prowadzenie „książki służby” w której będą odnotowane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie 

własnością Wykonawcy, będzie się znajdować w posiadaniu pracowników ochrony i będzie 

udostępniona Zamawiającemu każdorazowo do wglądu na wniosek Zamawiającego. Do „książki 

służby” mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz funkcjonariusze 

publicznych służb porządkowych, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, itp. 

14. Wykonywanie innych zadań, związanych z ochroną nieruchomości, zlecanych przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego. 

15. Sprawdzanie po godzinach pracy pracowników stanu zabezpieczenia pomieszczeń służbowych  

w chronionym obiekcie. 

16. Współpraca szczególna ze służbami technicznymi Zamawiającego. 

Wykonawca  wyposaży stanowiska Zamawiającego (BOK, Skarbiec, Bilard, Kręgielnia, 

Dyskoteka) i pracowników ochrony w system napadowy umożliwiający wezwanie i kontakt ze swoim 

Centrum Monitorowania lub grupą interwencyjną. 

 Zadania ochrony  będą wykonywane przez 1 pracownika ochrony fizycznej zgodnie 

z poniższym harmonogramem: 

a) poniedziałek - czwartek  w godzinach 17.00 - 24.00 (tj. 7 roboczogodzin), 

b) piątek - sobota   w godzinach 16.00 - 01.00 (tj. 9 roboczogodzin), 

c) niedziela    w godzinach 16.00 - 23.00 (tj. 7 roboczogodzin). 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowych zadań z zakresu 

ochrony podczas realizacji usługi (związane z np. organizowaniem dodatkowych imprez, zmianą 

czasu pracy obiektu itp.). Płatności za dodatkowe zlecenia będą wykonywane w oparciu o oferowaną 

stawkę roboczogodziny na podstawie odrębnego zlecenia. 

Łączna ilość roboczogodzin w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) wynosie: 2756 rbg.  

Nadto Zamawiający zastrzega sobie w sytuacjach szczególnych prawo do zmiany 

harmonogramu i ograniczenia ilości godzin ochrony. 

 

Wykonawca przy wykonaniu zlecenia ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne i terminowe 

wykonanie przedmiotowego zobowiązania. 

 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe, czy też z naruszeniem interesów osób 

trzecich wykonanie przedmiotu umowy. 

 

Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała podwyższeniu w okresie 

realizacji zlecenia. 

 

Płatność nastąpi przelewem za okres jednego miesiąca świadczenia usługi w terminie do 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie 

potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania zlecenia wraz rozliczeniem nakładu pracy. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wymaga się posiadania koncesji Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia 

realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej - zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia wraz z póź. zm., 

 

 Potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie 

na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym. 

 

VI. Zawartość oferty: 

Wypełniony czytelnie, podpisany  przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 Uwaga - Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę 

wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum. 

 

IX. Kryteria i sposób oceny ofert: 

 

Cena  - 100 % 

 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji kiedy zostaną 

złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert 

dodatkowych. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie 

poinformowani. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

 Ofertę należy złożyć na adres e-mail: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl (skan dokumentów 

podpisanych przez upoważnione osoby).  

Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2022 r. o godz. 14:00. Oferty złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. Kontakt z Zamawiającym: 

 

 Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami: 

Piotr Gajda - Kierownik Działu Technicznego, tel. +48 572 951 081, e-mail: p.gajda@nemo-

swiatrozrywki.pl i Agata Seweryn -  Zastępca Kierownika Działu Technicznego tel.: +48 660 426 743, 

e-mail: a.seweryn@nemo-swiatrozrywki.pl. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań i zmian 

w zakresie ceny i sposobu realizacji zamówienia z każdym Wykonawcą, który złożył ofertę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub zwierających błędy, żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów 

i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny lub pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia. 

 

IX. Wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:  

1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 

z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi 

mailto:zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl
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i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. 

zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 

17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 

78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 835);  
1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835); 

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).  
1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.  
1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę 

takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, 

oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji. 
1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Informacja dotycząca ochrony  

danych osobowych  
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Nr zamówienia DT 40/2022                                                                                                Załącznik nr 1 

                                     Formularz ofertowy 

Nazwa Oferenta: ........................................................................................................................................ 

 

siedziba ...................................................................................................................................................... 
                                        kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo, powiat 

 

tel.……......................................................,fax…....................................................................................... 

 

NIP…......................................................................, e-mail: ……..…...................................................... . 

 Stosownie do zapytania ofertowego w sprawie „Świadczenie usługi w zakresie ochrony 

fizycznej w parku wodnym „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej przy Alei Róż 1 oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania na warunkach określonych 

w zapytaniu za cenę: 

 

……………………….. zł brutto za 12 miesięcy świadczenia usługi, 

 

w tym, za 1 miesiąc ...................................... zł brutto, 

 

zasadnicza stawka roboczogodziny wyniesie.............................. zł brutto, 

 

łącznie za ….............. (podać liczbę godzin) roboczogodzin ...................................... zł brutto. 

 

Stawka roboczogodziny dla pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej (tylko w przypadku konieczności wystąpienia dodatkowych szczególnych zadań zleconych 

w trybie indywidualnym) - ……………………… zł brutto.  

 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

Niniejszym oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

b) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 

c) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia, 

d) oświadczamy, że uzyskaliśmy zgodę wszystkich podmiotów, których dane są zawarte  

w ofercie oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych 

w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych 

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oświadczamy, że poinformowaliśmy wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte 

w ofercie oraz zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach 

i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu, 

e)  w trybie rygoru odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 kodeksu karnego,  

że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2002 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

 

 

 

 

                                            .................................................... 
                                                                                                                      podpis i pieczęć Wykonawcy 
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  Załącznik nr 2 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi w zakresie 

ochrony fizycznej w parku wodnym „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o.  

w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1 

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza” sp. z o.o.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:  

- pod adresem poczty elektronicznej: iod@nemo-swiatrozrywki.pl, 

- pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie 

usługi w zakresie ochrony fizycznej w parku wodnym „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza” Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania 

archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B i lit. c 

RODO.  
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