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ZAPYTANlI oFIlRTOWE - ZAPIłosZINIE Do ZŁ}żENIA oFERTY
l Zlllttlnr iltjltcr . klól\ll).lcsl ]VlttzcrlIlt Piltslotr SIltsl,tcll rr Br/cgtl ]9-:j(x) BŁcg. Plac Zlttnkou.r l.lcl 77,łló ]2 57. c-nrłil ,,,i.t''l;litli i;,,,l|;i, l,r,'L..,.l 1ll. NlP: 7J7-t3-32-ó().ł. R-EGoN: 00l302ól9.

.jcilnoslkir trpisanil do licjcslru Inshltlcji KttJlun, prou,llclzonc8o prZcZ Mitisln Kulttln iDzicdziclrra Narodo\cgo pod lrr 69i2()()6. /ilpl,ils/a do llożclli,l oń ,,il .no",ii., .Żrii,"..l"i.,,ii ,,.toku 2()2l Profcsionalllcj obslugi. tj.: prllcort ttilia krraiifikorlalrcgo \\,\ posalollclao tl brorl. naclzórInd osobatlli zrt'icdłląclllti \\'slźl\\,\ i Ltczcslrrikólt,ńznyclr inlpicz rrci.,,,,łt., obiakt,, zattlkorrcgo
otltz iltlPrez Plcttcrott'r'cll. podlączctlic sr slcttltt alantlort,Ógo do stacji Itloltilotott.aItia i caloaouoria
obslLlglll grupr ill1cn\ cl]crj I]ci"

2, Postęporl'iuric pro\\'lldzo llc .icsl lla podsta§,ic arl. ,ł pkl ll ttsla\\f, z dnia 29 stvczrlia 200.1 r _ PtlnlozalltótricIi publicznr.clr. klón slarrorri. żc,,usta\rl,nic stosilc się do z.llnórricri ito*ursorr.
któn,ch \\arlość llic przckracz-,lt \\1,nlżol]ci r.', zlotl,cli rólrnor,artości 3tl O0tl curo''

j Olcnę rtcdltlg lrzonl sIill)o§ iąccgo zalączlrik nr l do ninicjszcgo zilproszcItia clo skllldallia olcrt.l]l]lcż\ zloż\c rr sicdzibic Zalnarr iltjąccgo lub przcslać- poc'zlą. irzglę.hric lta ad,cs pocztr]
clcktrolticzllci lt sklIzl]lt't rr pkl l olcnc nalcżv zloŹyc lub przcslać'rr ten-ninic clo ctnia ro ri,:ilzill, do !o(l,, i() ()()

,l 'I!|1]11ll 
tcltltzltc-lt zlttn olt tc llii]. 1()l2l)21-3l l2 2()2l,

j olcnr lIolol]c po tcnllll.ic \\ Skil4tll\ tll \\ pkl. :] Ittb nickolltplclltc llic bccl1 rozptln lvllltc,

6 Zalllilrr iltjltc] iltlorrrrLrjc. żc 7i]n]ó\\ icllic zosllnic udziclonc Wrkonlltlcr_ klón Z]oż\ olcrlc l
ttltjltizszll ccttl1 llc1lo Pllls PodiIlck VAT, obc;tlttrj;lcl1 clllosc przcclltriotu zarnórticllili. platnośc
bgclzic dokottrrrltllll ttll tilcllunck bltl*orr\ Wlkonitrc1 rr icntlinie l] clIli od clostlrrczclri;t
prillr iclIolr o \\ \ sli)\\ iollcJ llklun VAT,

? lIlloIl]lilclc dUl\ c,/i)cc I)l7('l \\ ilrlA nia dalrl,cll osoborrl,cll_ Adll)inisll.illorcln Datl,clt osobottTclt _
J..st Mtllctull PilSló'' sllisLlcll rt,Brzcgtt, .ł9-:]()0 Bżc8. Plac Zalllko\\l, l, lcl, 77,1la) .tz. ii. c-
lltail: 1l'i.lqlll'llt ł 1i|!],l_!1!§V_!ł]]] Adllliiistrator ,,.;;;;;. i inip.i<ior,, ocllrony Drn\ c|L z klón ulltlożlu sję skolltaktor,ać lu adrcs Mtuculn. Dattc osoborr]c prrćttr,arranc sż| na podslii§ ic cn, 6 llsl,l lit, b Rozporządzcnia Parlamcnlu Europciskicgo i Rad), (UE) 2()161619 7'21 .(;1,20 i; ,. .,,: ,ir;,,.,;;ocllrotl' osób lizrczllrclt tt' zrviązktl z pr)ctrvarzitnicln rlanvclt osobolt.r,cl i ,.1, ;ir;;i;.i;
sit oboclllcgo 1;zcplr tt tl 1llkiclt 4łtvclt olaz lrcltylcnia clr,rcktł.lr,y 9j/łCĄVE 1ogótna ."po,rąi;_",,ia
cl ocllloItic di)ll\cl)) (Dl UL'. UE l. ll9. s.l). li. u cclLr łirvlllci:l uu,,o,r,,,. rii,,la."roiyaltiil llltszlt()1c]tll ]tlb rt'r lioll;tttill Lllllo§\ oli]l oborr i4zkórr: obligacr.jnrcll po\\slal\cl] pottlicclzl _jcdrrostką )
1lorltttiotcltt tlltltrcll o1,1tz Illl 1loclslltrt ic lln 6llsl t Iir. i rrooo. q, uip"l,,icnia-'obor,,ąr'kL,
plil\\l]c!o Itlllo,,ollc!,,o lIl Adl]1illl\llitloril rt zrrtllzkLl / tl§li|\\il / Lllria 29 stliŻrli;l 2()().l r pri,rro
zltlltólijcti PLlblicztl\'clt. Dallc przctrrllrzllt,tc są rt złkrcsic itliicnill i tłtzrtiska.;ldrcsu prcrrad,zctlxl
dl iallllllości- kol]tl] bill.ko\\c8o. NlP. PESEL (dol, osob\ liz.vczrrc.j) Nic pzckaztlic s,ę aaurcIi aoitlrlrclt oclbiorcólr ltrb paristlra lŁccicgo po,/,il tcrclrcrrr Polski , UE, okrcs przcclror',.,,.,, i niu żhru,.l,
rrrttosi -l llltil Killill08 plil§ przvslugrljllcl cll osobic: doslępu clo srl,oicll danl,clt o",, otrrrur,,ni,ii;ll koPil. do sPloslo\\il]lił 1poprllrr icrli;t danvclr;; ogrllrliczc ttili przctu.arzlltii darrrc]l: ll tticsicltic
sl)l7ccl\\tl co clo Przclrtllrz;ltrill clattlc|l: tr tlicsicttia sklIrgi clo oryaltu lraclzorczcgo rrlltścirtclo rrc
lt z!l.'dLt ltll cct)lrillltll ocl]lonc dllnlch osobottr'ch - Prczcsa Urzgilrr oclrroltr. D:ll'lvcll ,r ryrrrsiłr, icrr ll r Pltdktt sllt icrclzcttia ttłruszetria pzcl\\ arzaltia clltttr ch osobotl r clt bąclź lliczgorllroścl z cclcrlricil zcbltnilt. Podaltlc dln\ch.icst \anulkicl]l rolłoznaDił ofcn\ izartl]rciil Lrrllori,r. W przr pllclktt
tttcpodltttill tltrl,clr tticzbędll,clt dozart,arcia unroi,,'r,. luożcnl}, odnló\,icjc_j podpislrnia Ńi. ,ioiu]",
sle llulollli]t\ cZlrc8o przct\\,arzalria daĄ,ch, \v tYnl profi]o\\ani1l,
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zalacznik nr l

do zrpltarlia ot'cńorl cgo - fbnlrulaI.z of'cficilr v

(miejscowo§c, dlta)

FORMULARZ OFERry

\\'_odPorricdzr l]a ZaP\talljc ottnorvc z dnia ()3 l2 2()20 r. dot\,czące zanórviclria publiczncgo
rcalizorralrcgo lla podstarvic ań, 4 pkt. 8 usta\\\ z dl,tla 2.9 st},cznia 2004 r, _ Prarró zatlrólrlcli
PublicznYch, Prl, .,ZatrLldnionic iv roku 2021 profcijonalnr,1 obslugi .d.: pracorvnika klvalifikorlancgo,
nadzór osób zrviodzalącl'ch wvstaw], i uczcstrlikóri róznych imprez \\,cwnątrż obiektu zunkorvcgoonz ilnPrcz Plcncrorrl'ch Podlączcnie svstelntl a]anl]owego do stac.li lrronitororvania i calodoborva
obsluga grLrpl intcl1\ cllc),jncj ",

Niniejszl,nl skladanrv ofertę o następującej treści:

L Nazlva i adrcs Wr.konalvcl
2, Dalre księgorvc (NlP, REGON. nr rachunku barrkorvego)..,,.,,,..,

3, Ot'orLl;cnl1 rrr,konaric przcdmiotu zanlórvicnią za:

...,..........zl

rdara i iociprs orobr' t',por, -n,oIlcJ/Ofcrcnta)

4.

Ccl]a l1otto,,.
Oborr lqzLljqcl podatck VAT\\ rrrs,,,,, ,,7o,,,..

przyjmujemy do realizacji warunki oraz informacje przedstawione i zawarte przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie zgłiszamy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że jesteśtny związani niniejszą ofertą prre, ,,...,,.dni,

zalaczniki,



Zalącznik nr 2
do tbrnlullra of'cllollcgo - Projeli( unlowv

Umo,t\'a lrr -.. - -.l2ll21l

na roalizacjc zanrólvicnia publicznego rcalizorvarrcgo na podstawic alt. 4 pkt, 8 tlsta\\,.v z dnia 29
strcznia 2()()-ł r. - Prarvo zalllórr icli publicznvch. pn ..Zatnldnicnio rl,roku 2()2 I profcsjonalncj
obslLrgi .tj,:plrcorrnikakrlalifikorrłnogo.nadzórosóbzrlicdzającrch\\,\sta\\\,itrczcstttikórr różnich
inlplcz \rc\\'nątrż obicktu zatlrkorrcgo olaż ilrrprcz plcncrorvl,clr podlączcnio ststcnru alanrrorrcgo do
stacji nlonitoro\\,ania i calodoborva obsluga gnrp1, intcnvcncljncj''

Zl]\\ artźl dniźl,.. ... 12.2020 r, ponriędz1,:

]\luzcunl Piastlilt, Śl4sliich, Pllrc Zitnlliorll l, J9-J(){) Brzeg, NlPl 7{7-t3-32-61U
rcprczenlo\l iltl] lll Pl7c7:
Dat,itlszlt llrtzlrtrrr §l(icgo- D\ rclilo|.n
l\\ ill]\ n] § ciltlszci czcści ZAl\lAwlAJĄCYl\t
il

fc|)l,czent0\\,iln.t nl |)lZeZ:

zrl,an,t,n rv dalsze.j części ulno\W WYKONAWCĄ

o (rcści lnslępujaccj:

§l.

l ZAMAWIAJĄCY zlcca, a WYKONAWCA podejnuic się oclrony Zalttku Piastórr, Śląskich i innl,clr
ll\ltl! \\ \ llll(l]ioll\!ll pol)l/c.|
il) od \\1orkt| do llicdlicli \\' godz, 9.()() - l7,0(). ochroftl przcz l pracorrnika krvalifikouanego

lt vposażotlcgo lt, btoti.
b) \\, sobotY i rY tticdzlele u, godz 10.30 - 16.30. ochrona W salach $\,śawo ll1cb przrz 2

ptacolt,ltikórr, oclron1,.
c) ocltrorul intprcz plcncrortlclt organizorvanl,cIr na dzicdziircu Zanku
d) podIączcnic s!,stelllu alanuo\l,cgo do stacii tnonitororvania i

Pillsló\\ Slllskich.
cl]lotlobo\\l] obslLtgll lrLrpr

illtcl,\\ cllc\.incj tu rr czrr attic,
lrlllilr czttlt ilośc pwcI]rilco\\ ilnlclr godzirt i ltlkoltattl cll LtslLtg będzie podstilrvą do wystatrienia faktun..

l,

§2.

wykoNAwcA nlożc porvierzlć rcalizacje części tunolr podl,rkonarycl, po ryczcśniejszlllt
trzgodlttcltitl / ZAMAWlAJĄCYM,
Złstępca określon1, rr, §2 p, l odpou,iedzialn1, jcst za \}kolnnic zleccnia także rt,zglęrlcnt
ZAMAWIAJĄCEGO.

], WYKONAWCA ponosi odporviedzialność za dzialania lub zanicclunia zaslęlrv. jak z;l sł,oje
rt llt>lt,, rl,u tltllltti;t ltrb zlrlltcctulIlill

§3,
Przcd przr sllipicnient do rtlkonrtrania Luttortł ZAMAWiAJACY zoborr,iązanl jcst przedstarlic n:l
pisntiu l zltpoznltc WYKONA\\'CĘ
- z polozcllicnl obicktórr i rrru;ldzcri podlcglljącl clt szczcgólncj ochronie.
- z posiadllItl llti istosorrnrnri S) s(clnanli ocluony i zabczpicczclria obicktu ilnicnia przed krad.licźit.
ulanlaniclt,l. §c.iścicnl osób trzccich lla lcrcn ocluilllianc80 obieklu.

§],

ZakI!-s obo\\ iązkó\l, pmcor,llikór, WYKONAWCY stano\yi zalącznik nr l i nr 2 do ninicjszcj umo\§,,



§.5,

WYKONAWCA lobo\\,iązll n\, .jcst do łlcho\\enia w liticlnl c), \fszclkich,wiadonlości o ochral)ianyl1l
oblckcic trłbr tr cll rl ztt iązkLl z rr r kollr rvll lticnl ttnrorr r r lt czrslc jc_j rt,r,koll.t.u,ttnia.

oboli iirzcli. o klón,ttl morrł \Y ttst, l tn\ł ulkzc po lyvgaśnięciu lub roz_rrll1zlttlltt utrloul,

§6,

ZAMAWIAJĄCY zaperrrri pracorvnikonr WYKONAWCY Nożli\yośc spra\fo\\,ania ochrony po\!icżol)cgo
nliclliil, a \\ szczególności rt,czu,anil rY nzic potrz,eby jedllostek Policji, Stnł Poż.anlej orżlZ pź€dsta\\,icicla
ZAMAWlAJĄCEGO i WYKONAWCY, W tyln celu ZAMAWlAJĄCY zoborviąĄę się do:

a) zaopalvcnia pncou,ltikórv ocltronv rv spis osób, którc naleĄ, porviadotnic o zaistnielliu lraglvcll
zdllrzcli trlnragającl,ch podjęcia stoso\vtllc|l dcc\,7-ji, ontz adrcsy i nul]lery telcfo ó\\,tychosób,

t)) powilldol11iclliil pmcolvltikórv oclrronv z 2-1 godzilulylll \\_,yprzcdzcllicnl o przrrvidyrvaniLl okoliczności
ltlogącl,cll port,otlott,ltć kotlicczllośc podjccilt okrcŚlorrr clr dziallrli.

c) zll1loztutltia placoryniIiórv ocitroltr z pvcpisalni i instnlkcjalni BHP obolr,iązLljąclllli lta tcrcltic
ocllrilllial]c80 obickllt.

d) tililści\\cgo 1ltzccltorr r rraltill gotórvkr rr obickcic. zgodllic zoborr lllzLtj;tcr ltti przcpislltli lr tlltt
7llk rL, §ic

§7,
\\ rltzrc tr r plttlliLt, klórcttllr ulcgltic praco\\ nik ochrclll podc7-lls .jcj spnlr1,ort,alria. ZAMAWIAJĄCY udzicli
\'\ KOr-.\\\'CY rlszclkic_i portloci rr ttrjaśnicniu prz-l czr n i okoliczttości rll padkLl,

§3.
\\' clilslc lrr konr llania czlnności obięt),ch ulllo\\ą ZA1\'IAWlAJĄCY z_itpett,ni pracotr nikoIlt ocltrottr
\\'\'KONAWCY lrroźlirrość ry godz_inaclt pncl, korz} stilnia przez lticll z rl lodĘbrtiorryclt ponlicszczcIi
l) l7cllli]c,/o n\ clt rt,r,lilcznic dllt pmcorrllikór! oclrroll],, WinnY onc b\,ć \\,Yposażonc \\, niezbędlly spżęt
Lrl ltlcntltkorlr . spnlt\.n1, lclclon_ spżęl ppoż,, aptecz_kę picnvszcj potnocy nrcdyczlcj i środki lrigicny osobistcj,
ZAN1AWlAJĄCY złpc\\|li także pncorlnikoIn oclrronv dostęp do pomieszczeri socjalno - bl,torq,ch.

§9,
WYKONAWCA zoborliązqjc się do,
a)Utlz\ tuillliil trrlnagaltcj ilości pntcolr nikórv dla zapctllticnia ochroItl (nalcżr, ll\\zględnic prz_\, tvtu lnglc
1;lzi pltdki; cltorobr . tt opr. inllc okoliczności).
b)Poti icvclli;l rrltlizacji uslrlgl prllco\\,Ilil(ol]l ocltroltr o odporvicdlrilrr do rclliztcji złclalliil slanic zdrc\yii]
c)\\'r|;osltzctlic 1ltllcorr ltikórl ochIol)\ §,jcclnolilc trrttundtLro\\lnie i idcll1\ llkalon,, Pnlcottnic) ocIlrotlr
poit illrll dbllc o cstclYl(c ltr glilclLt zcrr nęlrzncgo. posiadać \\,] sokł kulturę osobislą. rlctclnie i stltnjcnnjc
rt r kotlr tr ltc pt,ltcc.

§ l0,

l,Wl'kotnrtca zobolviązuje się \\, lrakcic realizacji Zal]ló\\,ienia do przestrle8łnia z,asad tr1- rrikaj ącr.c lt z
Rozporządzcnił Parlanrcntu Europejskiego i Radl (UE) 20]'6/6'19 Z 27,()1.2016 r, rv spntrvic ochroll), osób
lizlczlt|clt r| l.tl,iilzktl z prlct\larzntlienl danl,clr osoborrrych i w spmrr,ie swobodnego przcpl;,rlu lakich Clanyeh
ot'llz ttchr lcltilt tlr,rckt\ u,\, 95/.ł6lWE (ogólne rozporządzcllie o oclrronie dan),ch) (DZ, Urz, UE L 1 l9, s,,l )
2,\\/\ kolL]\ca ośrriadcza" że osoby pracuJące najego rzecz posiadźtją odpowiednią wiedzę ofiż przeszkolcnle z
zllktusu ou ltrollr ditllr ch osobolr l cll
], Wr konllrt,ca ośrviadcza. że przl,jrlruje rłl siebie zoborviązalrie z tytułu nantszenia pnez jego praco\,\,nikó\\,
łlsld zrliiz-ltltyclt z- bezpicczcństrt,cllr i ocltroną dillr!,ch osoborvych w jcdnoslce Zanraryiająccgo, Szczcgól1
llkrcstl odpo\\ icd7 ialttośc i otzlz Zisad beZpiccZelistwa przctlvarzania daq,clr osoborvvclt Zostallą urcglllo.\\anc \r
ullrolric porl icrzcnill pze(u,arzlllia darll,clr, jaką Zamarviającv podpisze Z Wl,konarlcą z cltlł,ilą rozpocz-ęcllt
t,cltlizllcji zlcccltilt,

§ll,
ZĄ\l-\,\ ii]ACE\lL pr,,,\ sltlgLlic pra§.o kolllroli sposobtt t1,1,konvrl.ilnia ocltIoll\ obicktu, osob\ \\\ konrt].lcc
i...tiir,.lia lttttttr poslltdllc slosortttc tt1;oil itżllic nia. klóncll lrzór ZAMAWIAJACY dorcczr WYKON_Ą\\'C\'
L poli lt,lIllctttc rt itztlc .jcst li]cl|lic l dokttlllcnlcln lożsanlości i tr ittno bl,c okazlttc pracotr nikort,i oclrron\ lut JJ.]o,,jlIr:c

§ 12.
Zi\t_,\\\'I_UĄCY zoborriazan\ jest Zabczpicczłc oddalN pod oclrronę obickl i _iego skllrchuki ll[UJtko\\.
f_ :.i poż;lran] rr sposób zgodltl z obotr iązującvnli rv t!,lll 1źkresie przepisł tn i,

§ l3,
l . \\ \ Ńo\AWCA ponosi odporviedzialnośc z tr,tulu nicnale4,tego \\,Ykonalia ullro\\a Z prz\ cZ\ n

lc1-llc\ Ch po |ego stronie i zobolr iilzuje się do rr,yńrt,nania porrstalcj stłtty, i szkod1..



2, Wszelkicgo rodzaju roszc7€Iria finansorrc ZAMAWIAJĄCEGO Za stnltY rY lnicnitr będą rłl,placane z

polis1, lrbczpicczcrriorvci WYI(ONAWCY,

"§ 
1,1

l. \\/YKONAWCA ośrYiadczlt, żc posiada polis), ubczpicc7cIriorr e odporYicdzialności crlrilncj

3,

lł l,.r_"pnor.. poirr,uni,i irloJl żłvłwrłlicv ,". lul;"ią;"k'p;.,,,il";il rr ciągu łt goozin

WYKoNAWCĘ,
W pr^padku po\\,stania szkody WYKONAWCA i ZAWAWIAJĄcY porvoIa kotnisję ,vY celu ustalcnia

oclpo\iicdriłllioścl, Ustalenia komisji Zostaftl Za\\,ane \\,protokole \Y formie piSemnej,

§ l5,

l Z l) llllLl trr ltoItltllill czr llltośc j okrcślonlclr lr ltinicjszcj urnorr ic WYKONAWCA olrzynl\,\\ac będlic

lr l ltagtoclzcttic lt ur sokości.
ztl l f()l}oczogodzilrę placolrniliit lirr;tlililiolr itncgo (§lo\\nic: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) ,

zlzllrolloczogot|zinqprłcolnikaochron},(slo\rnie: """""""),
_ .,,..., t:,1ll l 1.oboczogotlzirię 1lritcorl nilia ochronl,za ochronę inrprcz 0rgźrnizorYłnyclr ul tcrcltic
Zitnt|irr PiItstt'irr Śląskich (sklrl,nie: . . . . . . . . . . . . , , . . , . . . . . , ) ,

-..,.,,,,ll ilbonil lcnt nricsiqczn1, ZIl §t,stenl monitoro\rilnia i citlotlo borlt ob slu ga gru p1

irltcrrr crlcr,.jncj.
2 Do rlr rrllgrcclzcrria ol(tóI]lll lllo\\ \ §ljust l, loslllnic doliczorrr podatck od to\\,aró\\ iuslLt8

obrlrr illztlIllcr rt olittslc tnrltltilt uttlorrl
], okrcślorre \\ § l5 llst t i 2 \\,\ uagrodzcllic plalllc bcdzic pźel ZAMAW lAJĄCEco przclctr cltt nit

konlo wYKoNAWCY podanc lvr iakturzc VAT \\, lcnlrinic 1_1 dlli od dat}, \\} stll\Yicllia faktury,_

l. opoź_lliclric rr.pliltlrości należności daje WYKoNAWCY pnl\lo do naliczania ustawowych odsctck.

5, Z;\NlAWIAJACy upor,ażńr WyKóNAWCĘ do rvystal,ienia faktur VAT bez jego podpistl,

6. WYKoNAWCY przYsługłrje prarvo do §alo§,ztcji k\Yot,Y raz w roku \Y oparcitl o łączn},koszl wzrosttl

obsItrgi kortttlrhttl rrr llikllillct z,

- sreclItici:o locztlc80 \\ zroslLl cc l) lo\\ tl ró\\ i rrslrrg ko nsulrrpctj lr!,clt o8lasza n},ch przcz GU S,

_ ,nli,rt|\ tir sokości ttltjntt szcgo ltr tlltgrorlzcrtia zgocltlic z Rozporuldzcllicm lvinistrź| ptźc), i polilrki

Spolcczlt.-j, tlornl\ c;/llsll prllcr oktcśloncgo prlepisl]llli l(odcksLl Pnlc), clc,

§ ló,

l Ninicjsłlutttorvazoslrljcla\\Arllluclasokrcślonrorl01,0I.202lr,dodniaii1,12,202lr,Każde_i zc

stron plzyslttgt|e prilrvo clo.jcj rozrviązania z icdtronriesięczrym okrescltr rrl por|iedzc nia,

2 Urrrorill rrlożJ br.c-rozl, iąza lu ,\\, 1ry.bic natJ,c llnliaslo\\ }- 
ln za porczulnicl eln stTon prz), zgodnci

lrkccpll]cii ki)żclcj lc Stroll.

§ l7.

w Spnl§ ilcll tltc ttt.cgttlou lttt} clt postltltoll icnianli linicjszcj trrlror|r tl]żl.ią Zllsto50\\ anie przepis] KodcksLt

Cir rl rlllcgo i i]nr\'cll tlsti]\\ s/,clc8óll)],ch §,laścilr,l,clt dla l\,r korranilt zlcccllilr,

§l8
Wslclkic inloltllrcic i korespotrcleltcje dotyczące oclrlony obie strony będą tml1olYaly jako poufne,

§ t9.

\Vszclkic ztltiallr §, tlcści llinicjsZcj ulno\\,y \\),nlagają dla srYci rYażności zllcltolvattia forrlly pisclnncj,

§20
ErrcltlLlltlltc spol] t11o!]llcc po\\slac Iu] 1lc stoso\Nllia postltllorr ieli trirricjszcj ttlltol1,1,będą rozsirZ] gallc

polllbo\\ tlic, i u'..rric b,.łi, u,ou lil!ości osiltgltięciit 1rorozulltictlill poddallc Zosla]u pod rolslrl\ gniccic Pt7cl
.-\ltcj tr llt.ciri r tlllt rtl iciscll rr lliotlitllill ttltiorr-t,

§2l.
\ilu!,isz] uluo\\ ę za\\ ano \\ rlrr óclr jcrlnobrzlrriących cgzelnplarzach po jednl,nl dla każdej ze stron,

§ 22,

Ltttotra lr cltodz,i \\ ż\cie z dlricm 01.0l,202l r,

WYKONAWCA



Zttlącznik nr l
doumolvvlrr.,____/2020 z dnia ,,. I)" 2020 r.

na rcalizacjq zadania pt, ,.ZatrLldnienic lv roktl 202l profcsjonalnoj obslugi .d,: pracorrrrika
k* alilikorl ancgo. nadzór osób ztlicdzającvch \\\,sta\yv i uczcstnikórl różnr,ch imprcz \\,e\\,nątrz

obicklu zanlkorrcgo oraz itll1lrcz plcncrorl!c]r podłqczcrric svsten]u alanTo\\,cgo do stacji
nton ito1,otr łll ia i cirlodoborr a obsltlga gnlp},intcnt,cncrjnc.j''_

Ninicjszr nr Lrstitlatrr Palli (Panu) do s\ stcmatvczncgo i sunriclrncgo lvl,konvrvania nizc.j lr,vnricnionv
zaklcs oborr iukórr oraz odporvicdzialności slużbolre.j,

I ZAKRES OBOWIAZKÓW

)

l. Sp ralvn c rvylionyrvanie funkcj i slużbowej p op rzez:
l ) Odporvicdnią organizację *,lasncgo stanorr,iska pracv,
2) Urllicjętnc i rżctclne rvt,konl,rvanie porr icrzonvclr oborr,iązkórv,
3) Szczcgólorr,ą znajonlośc i przestrzcganic obolviązuiącl,ch regulamirrólv- zarządzcl i

illsinrkc_ii rrcrrngtrzllrch zrviązanvch z zakrcscnl rvvkonl,rlallvclr cz.vriności sluzborvych.
ł) L]nlicictl)ą obslLrgq ikorz\stanie z urządzcń techniczn\,clr,
l)elltiertic tlyżtlrórv rv 1lolvierzonych opiece sł|ach lyystźlwowych rv dniach i gotlzinach
tlstalonl,ch ltittnlollogI,Alnenr clyżtrrórv, a w szczególności:
l) Strzcc 1lottticszczcr'r i eks1;onatórv oraz itrncgo poll,ierzoncgo nriclria Mttzeunl przcd

tlszkocizcnicnt. dcrvastacjq. kradzlożą. pozarcm, zala.nicnr rvodą i innvnli rvvpadkanli
losorl r lll i.

2) 'l'łktorrllic kicrorrac i kontrolorl,ac ruch zrricdzaiącvcll od czastl rve.lścia ź do lr.l,jścia z
porr iorzonvch opiccc ponlicszczc|i. \\, tllrl ln.ilr,:
lr) Osobiścic nadzororrac zrlredzaiącl,ch l)rzcz stalą obccność rv potllicszczcniach.
b) Dl,skrctnio czurrać nad odporlicdninl zacho\vani0Il,] sig zliicdzającvch i

bczllioczeI'tstrr,cm pollltcszczcl't oraz ich rLlcholrlcgo \yyposźcl]ia.
c) Udzielac inlonlacj l porządkor.r 1,ch,

3) \V nriarę nloźli\\,ości czynnie zapobiegac próbom uszkodzenia lub kradziezy eksponatórv
olaz innvclr skladnikórl, nrajątkorvt,clr Muzcunr,

.l) Bczztr loczllic itlfbrnrorvac Dyrektora Muzeun lub bezpośrcdniego plzęloźoncgo oraz .

organa Policji. straż), Pożamc.i o naruszcniu bezpieczctistrva porvicrzont,clr opiecc
ponticszczcli i ich rł,r,posazcnia olaz 0\\ clrtuall]\,clr rvszclkich zagrożeIi i rvvrządzonvcll
szkcldltch lLrb brakach.

5) \\ll kazl rlac szczcgólną stafalll]ość podczas lrr konlrlanil u,szclkich czl ntlości i prlc rt
bczpośrcdnicj bIiskości i rv kontakcie z zabrtkalni- abl,nic dopuścic do ich uszkodzcnia
ltlb zlliszczcrliil

()) lllllc cz\ l]nosci i placc zlccollc przcz Dvrcktora MLrzcltln lub bczpośrcdnicgo
pt,zclozortcgo_ za przcdc rlszvstkint ponroc tcchniczna przv pakorvaniu, przctllicszcz;ulirt.
itp, zabr tkóri oraz sprzqtu,



Za łącznilt nr 2
do unrorl,r, nr ... ... 12020 z dnia,,, l 2,2()20 r

nlr rcalizac_ję zadania pt. .Zatnrdnienie rv roku 202 l profesionalne.; obslrrgi ,tj,: pracorlnika
krvalit'ikorvancgo. nadzór osób zrviedzającvclr \yystawv i uczcstllikórv różrrych imprez \\,c\\,nątrz

obięktu zalrlkorr,ego oraz inrprez plcnerorvvch podlączcnie svstenru alam1o\\,ego do stac_il
monitororvania i calodoborł,a obsluga grup}, intcnl crrcrj nc.j".

Z,,\KRES PODS,IAwowYCll oBowIĄZKÓw xwłllFlxoWANEco PRAcowNl KA
oC1-1RoNY FlZYCZNEJ

l. Spl,arinc ltrkonrilallie iirnkcjr sltlżborlcj poprzcz
l ) oclporr icdniq olgurizację rr lasncgo stanolliska pracr .

2) trnliojqtlle i rzcto]lrc rlvkont,rlanic porricrzonvch oborviązkórv,
3) szczególorl,ą zllajomośc i ścislc przcstrzcganic instnrkcli o bczpicczclistrvic i
higicllic pnc),, a takze inni,ch oborr.iązulącl,ch rcgttlanrinórr,. zarządzeń i instnrkclr
\\'c\\ nętrznVcl] zrviazanYcl,t z zakrescllr rYvkollYlYanl,ch oborviązkórv shlżbor|r,ch.
.ł) kontrola pracr urządzcl'l zall]onto\\,an\ clr rv ponrleszczctliaclr rvl,micrrnikou,rri c o _

odcz) t\ \\anic zuzvcia rrodv i ilości crcpla_
5) prorr adzcnic odporiicdniej dokunlcntacii z czvnności sluzborł,r,clr:

- książka dl,żurótr (ll pisvrl,arlic godzin dr żLrrórv)
- llotatka odb)tcgo d1.,zuru.
- lvypelnialrie ksiązki kontroli urządzeIi technicznvch,

6) tlnlic.jctna obsluga i korzystanie z urząd,zcń tcchtlicznvclr. a rv szczcgólności
clcktronicznej sl,gnnlizacji alarmo\\,cj (przeciri,rvlanl arl iorlej iprzecirvpożarorvci)
onz tclcri izji przcrnrsłorrej (TVU),

] I)clntL:llrc drzLtt,óu tt cltlilclt igodzillltcll Lrstaltlrrrch harntolrogl,anlclll ilrzLtrórr,
l) osobistr clozól,i slrzczcnic obicklLt zltlllkorrcgo orlz nlicnil MLtzcLtll przcd
kratlzicżl_ pozllron]. dcwastacJą. zalaniotll rroda i innrmi rr r padkalrli losorvvlrri.
2) lv miarg nlożlirt,ości czlnlrc zapobieganic llszclkirlr zagrożetrionr (kradzicż.

pozar. arvaria trrządzori. itp,) bczpicczclistr\ a obickttl itllienia Muzculrr-
3) czLllvanic llad sprarvnością aparattln, tclćtbniczncj (branofon. bczpośrodnio
tclclbnr do l'olicji i Straz1, Pozamej) olcktroniczncj sr,gnalizacji p, poż. i
1lt'zccitl rt latltatriorr c.j oraz tolcrrizji przcmvslorloj i ośrrictlcnia kontrolno_dvzttrncgo.
.ł) clokonl,rr anic s\ stcn]at_\,czncgo obchodu kontrolrrcgo obicktu,
_i) odporl,icdnio zabezpicczenic, p rzeclrorr,l,rr an ic, rr\darvalrio i odbiór klLIczl do
pomicszczcń zalrrkorvyclr oraz dokunlerrtólv, matcrialórv. splzętó\\, itp.
6) taktorvna kontrola i klerorvanie ruclru osobor.vego, nlchu ttlrystvczl.1cgo do i z
obicktu z:urrkolvcgo oraz dvskretne czulvarrię rrad odporviedninr zachorvanienl się
zrr icrizającvch.
7) bczzrvloczlrc polr iadomiorric przcIożonvch, Polic|i i Straz,"- Pozarne j o naruszellltl
tlczlltcczcIistti a obicktu zanrkorr cgo i nrienia MLlzcull.t,
li) lr spóILrclzial u orqlllizorr iutl obslLrdzc inlprcz (scsjc naLtkotvc. kollccnr ) tla
lercnie obicktLr zaln kotl cgo.
9) Lrcizial tr innl,clr pracach tcchlliczllo -orguttzacr,lnr ch l porządkorrr ch

], Wr kazrc szczcgólną stalallnośc podczas rvYkolrvrvania rvszelkich czvtrnoŚci i prac r!
b!,zpoślcdnicj bliskości i rl korltakcic z zabltkallli, abl nic dopuścić do ich tlszkodzenia ltlb
zrtiszczctl ilt.

-l I]czzrr Iocznic inlbl'ltlorrac kicrorrlika adnlillistrac!rro-gospodarczcgo Mtlzculrr o rrszclkich
ttszkodzcllilcll sllrzctLl. urządzcli i zautrażonrch Lrstcrck instalacji elcktryczncj_ lvod. kan iintlrch

l Zlblartil sic rr plori,lclzlnia i przr jnlorvarlil osób trzccich do porlicszczclr zantkott r c]l i

}]o]1ie n] i


