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Zamawiający:  
Stowarzyszenie LIDER A4  
55-040 Kobierzyce  
ul. Witosa 15  
NIP: 8961472454  
REGON: 020831725  
Do: wszyscy oferenci 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 27.02.2017 

  

1. Przedmiot zapytania: 

Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 10.04.2017 na zabezpieczenie imprezy plenerowej 

niemasowej pt. „Festiwal 4 Żywiołów” w dniu 14.05.2017, w godzinach 12:00 – 20:00. Impreza odbędzie 

się na ulicy Kopernika przy Gimnazjum w Żórawinie. Przewidywana liczba uczestników – ok. 500- 600 

osób jednocześnie.  

2. Kryterium wyboru:  

Cena – 100%  

3. Wymagania dodatkowe:  

- minimum 12 kwalifikowanych pracowników ochrony  

- wykonywanie obowiązków wg załącznika nr 1  

4. INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz 

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.  

4. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, 

których oferta nie zostanie wybrana.  

5. Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest:  

Paweł Mazur Tel. 71 311 11 35, e-mail: biuro@lider-a4.pl 

6. Proszę przesłać wypełniony formularz oferty do dnia 10.04.2017, na adres e-mail w formie zeskanowanego 

dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych, wpisując w temacie wiadomości : „OFERTA – 

OCHRONA” 

7. Termin związania ofertą: do dnia 14.05.2017  
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Załącznik nr 1 do zapytania z dn. 27.02.2017 dot. zabezpieczenia Festiwalu 4 Żywiołów – VII edycja 2017  

 

1. Pracownicy ochrony podczas pełnienia czynności ochronnych powinni by wyposażeni w:  

a) bezprzewodowe środki łączności,  

b) ubrania służbowe z umieszczonym w sposób widocznym logo i identyfikatorem,  

c) środki ochrony osobistej,  

 

2. Pracownicy ochrony w czasie wykonywania czynności związanych z prawidłowym zabezpieczeniem 

imprezy o charakterze kulturalnym będą wykonywać następujące czynności:  

a) sprawdzać uprawnienia do przebywania na imprezie,  

b) legitymować osoby, w celu ustalenia ich tożsamości,  

c) przeglądać zawartość bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że wnoszą one lub posiadają 

przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,  

d) wydawać plecenia porządkowe osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z regulaminem imprezy,  

e) ujmować, w celu niezwłocznego przekazania policji, osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,  

f) dokumentować czynności w formie Notatki Służbowej lub Protokołu,  

g) wykonywać inne czynności mające na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu imprezy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia,  

h) sprawować nadzór w zakresie zasad wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w 

szczególności zakazu spożycia alkoholu poza wyznaczonym do tego celu terenem (ogródek piwny). 
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WZÓR OFERTY 

_____________________ 
   Miejscowość, data  

 

Dane oferenta:  

 

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2017r. przedstawiam ofertę cenową na:  

1. Zabezpieczenie imprezy pt. „Festiwal 4 Żywiołów” w dniu 14.05.2017r.  

 

 

Oferta cenowa:……………………… PLN brutto, w tym VAT ……………………….  

 

 

____________________________________________  

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta  

 

 

Oświadczenia:  

Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania ww. czynności.  

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem niezbędnym do 

wykonania zamówienia.  

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej oferty 

do ich wypełnienia.  

 

 

______________________________________________  

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta 
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