
Kielce, 09.02.2022 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługi portierskie  

w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 ogłasza 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi portierskie i zwraca się do 

Wykonawców o złożenie ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

 

Usługa dotyczy obiektów zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej 76 i świadczona 

będzie całodobowo w obsadzie jednoosobowej, we wszystkie dni tygodnia (w tym dni 

ustawowo wolne) z wyłączeniem dni pracujących (poniedziałek – piątek) w godzinach 7
00 

- 15
00

. Usługa realizowana będzie w okresie od 01.03.2022 godz. 15
00

 do 01.03.2023 godz. 7
00

. 

Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji alarmu pożaru, dźwiękowy system 

ostrzegawczy, częściowo w dźwiękowy system przeciwwłamaniowy, system alarmu 

gazowego oraz monitoring alarmu pożarowego, domofon, bramofon i telewizję przemysłową 

złożoną z kilkunastu kamer rozmieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Stanowisko 

pracy mieści się na portierni i wymaga znajomości obsługi systemów, a także obsługi centrali 

telefonicznej. Ponadto pracownik wydaje klucze do pomieszczeń i nadzoruje ruch osób 

wchodzących do budynku. Jest to więc stanowisko pracy wymagające sporej wiedzy, 

odporności na stres, a także opanowania i kultury osobistej w obcowaniu  

z mieszkańcami, odwiedzającymi, personelem i dostawcami.  

Bardziej szczegółowy zakres zadań został opisany w załączniku do umowy, której 

wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usług portierskich 

zobowiązany będzie do podpisania umowy powierzenia danych osobowych. Jej wzór stanowi 

załącznik do ogłoszenia. 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15.02.2022 do godz. 12
00

. Oferty, 

które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona na stronie 

www.dpsjp2.pl 

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną.  



Załącznik nr 1 

…………………………………………      …………………………………………. 

Dane wykonawcy (nazwa, adres, nr NIP)        miejscowość, data  

 

Dom Pomocy Społecznej  

im. Jana Pawła II 

ul. Jagiellońska 76 

25-734 Kielce 
 

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące: 

Usługi portierskie 
(wpisać przedmiot zamówienia) 

 

składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 

netto..…………………………………………………….zł. 

2. Obowiązujący podatek VAT ………%, tj. 

….…………………………………………………………zł. 

3. Cena brutto: 

…………………………………………………………………………………………….zł. 

Słownie złotych 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Przyjmujemy do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem VAT, posiada NIP ……………………………………………….. oraz 

znajduje się na białej liście płatników VAT* 

6. Dane kontaktowe: tel. ……………………., adres e-mail………………………………………… 

 

 

……………………………… 
podpis osoby upoważnionej 

 
 

jeżeli dotyczy 


