
  

                                                                                                                           Załącznik nr 1  
 
 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest całodobowa ochrona obiektu Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie w okresie od 1 stycznia 2017  
do 31 grudnia 2017r. ( 12 miesięcy) 
 
Zleceniobiorca zapewni ochronę mienia, terenu i obiektu przez całą dobę,  we 
wszystkie dni tygodnia, przez 1 pracownika ochrony na zmianie. 
  
           Przewidywany zakres prac i obowiązków pracowników ochrony: 

 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie chronionego budynku oraz 

wokół niego. Kontrole osób wywożących bądź wynoszących składniki 
majątkowe w zakresie posiadania przez nie stosownego upoważnienia oraz 
przeciwdziałanie wynoszeniu lub wywożeniu składników majątkowych 
biblioteki przez osoby nie posiadające odpowiednich dokumentów. 

2. Przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócania porządku i kradzieży na terenie 
objętym ochroną, zatrzymywanie osób schwytanych na kradzieży, 
dewastujących mienie lub znajdujących się pod wpływem alkoholu 
i bezzwłoczne poinformowanie odpowiedniego pracownika biblioteki. 
Usunięcie z terenu objętego ochroną osób zakłócających pracę lub 
funkcjonowanie biblioteki albo w zależności od potrzeb i uzgodnień  
z upoważnionym pracownikiem biblioteki zatrzymanie i przekazanie 
odpowiednim służbom ( np. Policja). 

3. Przyjmowanie i wydawanie kluczy pracownikom i upoważnionym 
użytkownikom Biblioteki. 

4. Udzielanie informacji czytelnikom  o funkcjonowaniu poszczególnych działów 
biblioteki. 

5. Świadczenie odpłatnych usług ksero w godzinach pracy biblioteki. Obsługa 
kasy fiskalnej (wystawianie paragonów i wykonywanie raportów dobowych). 

6. Sprzątanie terenu wokół biblioteki wraz z chodnikiem przy posesji (co najmniej 
1 raz w tygodniu zamiatanie i zbieranie śmieci, odśnieżanie i koszenie trawy 
wg potrzeb),  podlewanie roślin na tarasie w okresie bezdeszczowym.  

7. Pomoc w przemieszczaniu wyposażenia biblioteki. 
8. Pomoc w organizacji imprez (ustawianie krzeseł i stołów). 
9. Wykonywanie drobnych  napraw sprzętu i mebli biurowych, wymiana żarówek; 

wykonywanie ustalonych między stronami innych prac gospodarczych.  



  

10. W razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń 
technicznych biblioteki lub innych zdarzeń losowych powodujących 
zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie biblioteki lub 
mienia biblioteki, zawiadomienie odpowiedniego pracownika biblioteki oraz 
podjęcie niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osóbi 
zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem. 

11. Uniemożliwienie przebywania na terenie budynku osobom nieupoważnionym 
poza godzinami pracy biblioteki. 

12. Każdorazowe sprawdzanie przed i po objęciu dyżuru stanu zabezpieczenia 
pomieszczeń oraz odpowiedni wpis do książki dyżurów. 

13. Prowadzenie rejestru osób przebywających na terenie obiektu  poza godzinami 
pracy biblioteki. 

14. Pracownicy Wykonawcy ubrani będą w jednolity ubiór firmowy, wyposażeni 
w środki łączności bezpośredniej (radiotelefony, telefony komórkowe), 
umożliwiające w razie potrzeby wezwanie patrolu interwencyjnego lub innych 
służb. 

 
        

 
 
 
 
 


