
                                                                                                                                               
                     OGŁOSZENIE NA 

                           ochronę osób i mienia w czasie  imprezy pn.: „Strawczynada”

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Samorządowego 
Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Strawczynie  w  czasie   imprezy  pn:  „Strawczynada”, 
z uwzględnieniem osobogodzin.

2. Sporządzenie planu zabezpieczenia imprezy, podanie  co najmniej jednej osoby posiadającej 
kwalifikacje  kierownika  ds.  bezpieczeństwa  zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z  dnia  30  sierpnia  2011w  sprawie  wymogów,  jakie  powinni  spełniać  kierownik  ds. 
bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. nr. 183 poz. 1087 z p. zm.) 

2. Termin   realizacji :  od 17.08.2019r do 18.08.2019 r.

Lp. IMPREZA DATA OSOBOGODZINY

1

2

Dzień Sportowo - artystyczno-
rozrywkowy

Strawczynada 2019 - impreza 
masowa

17.08.2019r

18.08.2019r

208 osobogodzin

450 osobogodzin

                                                                      RAZEM 658  OSOBOGODZIN                                      

Zamawiający  przewiduje  możliwość  zwiększenia  lub  zmniejszenia  zapotrzebowania  
na zabezpieczenie planowanych przedsięwzięć w wysokości 15%.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 26 kwietnia 2019 r. na adres:

Centrum Sportowo -Rekreacyjne OLIMPIC, Strawczynek, 26-067 Strawczyn, ul. Turystyczna 6, 

(budynek krytej pływalni) I piętro pok.  administracji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„Oferta na  ochronę osób i mienia“.

5. Warunki płatności: na rachunek bankowy  po zakończeniu imprezy  w terminie 14 dni od daty 
wystawieniu faktury 

6.  Osoba upoważniona do  kontaktu :  Andrzej Barwiński  tel. 691-343-406

7.   Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej:  
           Oferta na  ochronę osób i mienia.

8.  Kryterium wyboru: cena + dodatkowe odpisy.

9. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia dokonywane 
będą w PLN.

10. Uwzględniamy ulgi np. w postaci PEFRON.

11. Dodatkowe uwagi: 

1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacja zamówienia.
2) Do oferty należy dołączyć kopię koncesji i polisy ubezpieczeniowej oraz referencje.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyn.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do promocji i reklamy firm podczas festynu.


