
Węgliniec, dnia 08.05.2015r. 

Miejsko - Gminny  

Ośrodek Kultury 

ul. Plac Wolności 1 

59-940 Węgliniec 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  

z siedzibą w Węglińcu przy ul. Plac Wolności 1 

 

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

Z A P R A S Z A 

do złożenia oferty na zadanie: Ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej orga-

nizowanej w Węglińcu. 

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 

1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia, 

1.2. Ofertę należy złożyć na piśmie w Węglinieckim Centrum Kultury, ul. Pl. Wolności 1 lub 

Bibliotece Publicznej w Węglińcu, ul. Wojtyły 19. Istnieje możliwość przekazania oferty fak-

sem na numer–757712 551 lub pocztą elektroniczną na adres kultura.wegliniec@interia.pl, 

przy czym należy ją niezwłocznie potwierdzić na piśmie. 

1.3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

1.4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

1.5. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis  zamówienia: 

Ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeń-

stwa podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej organizowanej w Węglińcu. 

 Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa „Święto Grzybów” 

   Miejsce realizacji : Węgliniec (przy Parku Miejskim), Plac Wolności 1 

   Termin realizacji: 12.09.2015r. – 13.09.2015r. 

Wymagany czas ochrony przez służby porządkowe i informacyjne: 

w dniu 12.09.2015 r. – w godz. 19.oo – 22:30 (3,5 godz.) – 16 członków służby porządko-

wej i informacyjnej - podczas występu zespołu disco polo, 

mailto:wegliniec@interia.pl


w dniu 13.09.2015 – w godz. 19.oo – 22.3o (3,5 godz.) – 16 członków służby porządkowej 

i informacyjnej - podczas występu kapeli Fakiry.  

w dniu 12.09.2015r od godz. 22.oo do godz. 4.oo w dniu 12.09.2015r. -(6 godz.) – 8 człon-

ków służby porządkowej – podczas dyskoteki plenerowej. 

oraz od godz. 4.oo do godz. 7.oo w dniu 13.09.2015  (3 godz.)- 2 członków służby porząd-

kowej-zapewnienie ochrony mienia i osób oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa na 

terenie imprezy (teren Parku Miejskiego i Placu Wolności).    

3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowego zadania oraz 

dysponować służbą porządkową i informacyjną jednolicie umundurowaną, odpowiednio wy-

szkoloną i wyposażoną zgodnie z obowiązującym prawem.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania planu zabezpieczenia imprezy masowej w 

6 egzemplarzach, który stanowić będzie załącznik do umowy, wyznaczenia kierownika ds. 

bezpieczeństwa, zachowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 

innych aktów prawnych.   

5. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co naj-

mniej 4 imprezy, które polegały na ochronie osób i mienia podczas masowych imprez plene-

rowych. 

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – cena – 100% 

6.1. W cenie zawarte powinny być m.in. praca członków służby porządkowej i informacyjnej, 

środki łączności, przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy masowej, transport i pozostałe 

sprawy wymagane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innymi prze-

pisami.  

7. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i najbardziej ekonomiczną. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 

8.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 28 maja 2015r. do godz.11.00.  

8.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  

p. Izabela Uśpieńska-Domagała, tel. 757236229, 662057232.     

W załączeniu: Wzór druku „oferty” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


