
Katowice, dnia 10.10.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 130.000 złotych 

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach prosi o złożenie oferty cenowej na 
realizację zadania: 

Usługa polegająca na ochronie targowiska miejskiego w Katowicach 
przy ulicy Pukowca 23 

ł. Zamawiający: 

Miasto Katowice, Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 
154, 40-859 Katowice. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa polegająca na ochronie targowiska miejskiego w Katowicach przy 
ulicy Pukowca 23 od 03.01.2023 r. do 02.01.2024 r. 

Usługa obejmuje: 

I. Trzy podjazdy prewencyjne w ciągu doby: 

1. Pierwszy podjazd w godzinach 8:00 - 12:00 (trasa patrolu - załącznik 

nr 2). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

a) osoby blokujące samochodami i wózkami przejazd - należy podjąć 

próbę udrożnienia przejazdu; 
b) sytuacje zagrażające bezpieczeństwu osób przebywających na 

targowisku; 
c) osoby podejrzanie kręcące się przy hurtowniach i samochodach; 

2. Drugi podjazd w godzinach 15:00 - 19:00 (trasa patrolu - załącznik 

nr 3). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

a) stan ogrodzenia targowiska - wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić 

do biura kierownika; 
b) stan zamkniętych obiektów - czy nie ma śladów włamania; 
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c) stan zabezpieczenia wiaty garażowej przy wyjeździe z targowiska; 
d) składowane zbyt szeroko i wysoko palety, skrzyniopalety - należy 

spisać nr obiektu, przy którym nieprawidłowość ma miejsce, 
następnie przekazać powyższe dane do biura kierownika; 

e) osoby prowadzące handel z samochodów, które nie utrzymują 
porządku wokół pojazdów (porozwalane odpady) - należy spisać nr 
rejestracyjny pojazdu oraz stanowisko, następnie przekazać powyższe 
dane do biura kierownika; 

f) osoby podejrzanie kręcące się przy hurtowniach i samochodach; 
g) sytuacje zagrażające bezpieczeństwu osób przebywających na 

targowisku; 

3. Trzeci podjazd w godzinach 3:00 - 6:00 (trasa patrolu - załącznik nr 
4) 

Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

a) osoby blokujące samochodami i wózkami przejazd - należy podjąć 
próbę udrożnienia przejazdu; 

b) osoby podejrzanie kręcące się przy hurtowniach i samochodach; 
c) sytuacje zagrażające bezpieczeństwu osób przebywających na 

targowisku; 

II. Grupę interwencyjną na wezwanie - czas podjęcia interwencji: 

1. w nocy - maksymalnie do 10 minut; 
2. w dzień - maksymalnie do 15 minut. 

III. Jednego pracownika ochrony bezpośrednio wykonującego czynności na 
targowisku, w niżej podanych dniach i godzinach: 

1. Od 24 grudnia, godz. 14:00 do 26 grudnia, godz. 22:00; 
2. Od 31 grudnia, godz. 14:00 do 01 stycznia, godz. 22:00; 
3. Od soboty wielkanocnej, godz. 14:00 do poniedziałku 

wielkanocnego godz. 22:00. 

3. Rodzaj zamówienia: usługa. 

4. Termin realizacji zamówienia: 03.01.2023 r.- 02.01.2024 r. 

5. Dodatkowe wymagania: 

1. potwierdzona realizacja podobnych obiektów w okresie ostatnich 6 lat, 
2. referencje i doświadczenie w zakresie podjazdów rozszerzonych 

z wykorzystaniem systemów elektronicznego raportowania w czasie 
rzeczywistym, 

3. usługa podjazdów realizowana przez własne patrole, posiadające 

własne centrum monitorowania, 
4. pracownicy realizujący usługę zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę, 
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6. Pozostałe uwagi: 

1. zleceniodawca nie dopuszcza realizacji usługi przez podwykonawców, 
2. ochronie podlega targowisko jako obiekt - ochrona nie obejmuje 

mienia osób prowadzących działalność handlową lub usługową na 
terenie chronionego obiektu, 

3. istnieje możliwość zapoznania się z obiektem w godzinach 
funkcjonowania targowiska, po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. 

7. Osoby do kontaktu: 

1) Norbert Wieszołek 
tel. (32) 2504-008 w. 561 

2) Zbigniew Jaromin 
tel. (32) 2543-622 w. 120 

8. Termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do 17.10.2022 r. do godz. 12:00, w formie 
pisemnej, w sekretariacie Zakładu: 

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach 
ul. Gliwicka 154 
40-859 Katowice, 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ztm@hot.pl 

Oferent powinien złożyć ofertę według wzoru załączonego do niniejszego 
zapytania. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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