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DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Archiwum Państwowe w Przemyślu, zwraca się z propozycją złożenia wstępnej oferty
cenowej na wynajem pomieszczeń magazynowych do przechowywania dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów. Pomieszczenia muszą spełniać opisane poniżej warunki:

1. Pomieszczenie magazynowe musi:
a) być zlokalizowane w maksymalnej odległości 10 km od siedziby Archiwum
Państwowego w Przemyślu;
b) być zlokalizowane na gruncie: suchym, niegrożącym osunięciem, położonym
powyżej poziomu zalewowego pobliskich rzek lub innych zbiorników wodnych;
c) posiadać dogodny dojazd dla pojazdów transportujących dokumenty niearchiwalne
z wyborów, służb porządkowych i ratowniczych;
d) posiadać powierzchnię magazynową o wymiarach 250 — 300 m'.
2. Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania dokumentacji:
a) nie może być zawilgocone oraz znajdywać się w nieprzystosowanej piwnicy lub na
strychu budynku;
b) musi być wyposażone w ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygnalizacyjnoalarmową;
c) musi być zabezpieczone przed włamaniem za pomocą instalacji antywłamaniowej lub
w inny sposób odpowiedni da danego pomieszczenia (2 zamki atestowane, drzwi
z możliwością plombowania, jeśli są okna to muszą być zabezpieczone kratami lub
roletami antywłamaniowymi);
d) musi być wydzielone z dostępu dla osób trzecich - dostęp do niego mogą mieć
wyłącznie pracownicy Archiwum;
e) usytuowane na wyższych kondygnacjach budynku musi posiadać dźwig do transportu
(winda).
3. Przez pomieszczenie magazynowe nie mogą być prowadzone instalacje wodociągowe,
kanalizacyjne i gazowe.
4. W pomieszczeniu, w którym będzie przechowywana dokumentacja:
a) nie mogą znajdować się przedmioty i urządzenia inne niż bezpośrednio związane z jej
przechowywaniem;
b) podłoga powinna być z materiałów niepylących.
5. W pomieszczeniu magazynowym musi być wyeliminowane światło słoneczne, poprzez
zastosowanie zasłon, żaluzji, szyb lub folii chroniących przed promieniowaniem W.
6. Pracownicy Archiwum wykonujący pracę w pomieszczeniu magazynowym muszą mieć
zapewniony dostęp do sanitariatów.

7. Pomieszczenie magazynowe musi być dostosowane do składowania dokumentacji na
europaletach z zachowaniem niezbędnej powierzchni komunikacyjnej.
8. Pomieszczenie magazynowe musi być dostępne dla pracowników Archiwum przez całą
dobę, 7 dni w tygodniu.
9. Zaproponowana przez wynajmującego cena musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie
wynajmujący (w tym m.in.: dostawy energii elektrycznej i ciepinej, wody, odprowadzenie
ścieków, podatki, koszty zabezpieczenia, monitoringu sygnałów alarmowych i ppoż. oraz
inne.).
10. Umowa zostanie podpisana z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, po
uprzednim sprawdzeniu przez zamawiającego zgodności stanu faktycznego z treścią
zaproszenia.
11. Dopuszcza się możliwość, w przypadku niespełniania wszystkich warunków określonych
w pkt. 2-8, dostosowania pomieszczenia magazynowego do tychże wymagań w terminie 30
dni.

Archiwum Państwowe w Przemyślu planuje wynajęcie pomieszczenia
magazynowego na okres od czerwca 2019 r. do grudnia 2024 r. (z możliwością przedłużenia
lub skrócenia tego okresu bądź zmiany przepisów prawa określających czas przechowywania
dokumentów z wyborów).
Oferty prosimy składać w formie papierowej w siedzibie Archiwum Państwowego w
Przemyślu, ul. Lelewela 4 (sekretariat p. 100) lub elektronicznej na adres e-mail:
archiwum@przemysl.Q.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.
do godz. 1300, na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
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