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Zapytanie cenowe nr 3 

na kompleksową ochronę imprezy 

 

Zapraszamy do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo imprezy Dożynki Gminne 2016 

organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z/s w Rzepienniku Suchym 

 I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas  imprezy plenerowej Dożynki 

Gminne 2016 w Rzepienniku Strzyżewskim – 15 sierpnia 2016r.  

Przewidziana liczba osób biorących udział w imprezie to 700 - 800 osób. Miejsce plac sportowo-rekreacyjnym 

przy Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.   

Szczegółowy plan wynajmu ochrony: 

Od godziny 15:00 15 sierpnia do 3:00 16 sierpnia 

Koncert i zabawa taneczna będzie odbywać się w godz. 20.00 – 2.00 

 

II. Zakres obowiązków oferenta: 

a) Zapewnienie ochrony podczas imprezy wymienionej w pkt. I przez personel posiadający niezbędne 

kwalifikacje do wykonywania zadań. 

 III. Niezbędne elementy oferty: 

Oferta musi zawierać: 

-  dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),  

-  opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi  (stawka za 1 rbh 

pracownika ochrony fizycznej, koszty dojazdu) – ceny netto i brutto 

-  koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

-  posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem), 

-  wykazanie się co najmniej dwoma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w 

przedmiocie zamówienia w okresie ostatniego roku. 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka (Rzepiennik Suchy 200), mailem gokrzepiennik@poczta.onet.pl, 

faxem 14 6531 571 (oryginały dostarczyć do GOK)  lub wysłać na adres Gminny Ośrodek Kultury w 

Rzepienniku Strzyżewskim z/s w Rzepienniku Suchym, Rzepiennik Suchy 200 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 
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w terminie do dnia 12 lipca 2016 roku do godz. 16.00 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na 

kompleksową ochronę imprezy”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą przez komisję brane pod uwagę. 

VI. Informacje dodatkowe 

Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury lub pod nr 

telefonu 14 6531 571, 668 351 101 

VII. Sposób wyboru oferty 

Powołana komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu i 

spełniających wymagania postawione w zaproszeniu. Rozstrzygnięcie nastąpi do 18  lipca 2016 roku. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie rzepiennik.info 

Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi. 

Po rozstrzygnięciu postępowania zostanie podpisana umowa z wyłonionym w wyniku postępowania 

wykonawcą zamówienia. 

 

Dyrektor  

Gminnego Ośrodka Kultury 

Halina Hołda  
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