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

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 08.08.2018

1. Przedmiot zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 17.08.2018 na zabezpieczenie imprezy plenerowej niemasowej
pt. „Festiwal 4 Żywiołów” w dniu 22.09.2018, w godzinach 14:00 – 22:00.
Impreza odbędzie się przy CH Auchan w Bielanach Wrocławskich.
Przewidywana liczba uczestników – ok. 500 - 600 osób jednocześnie.

2. Kryterium wyboru:
Cena – 100%

3. Wymagania dodatkowe:
- minimum 15 kwalifikowanych pracowników ochrony
- dostarczenie oraz ustawienie lekkich płotków zaporowych oraz taśm ostrzegawczych we wskazanych przez
organizatora miejscach
- 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 17.08.2018, na adres e-mail w formie zeskanowanego dokumentu
zawierającego podpisy osób upoważnionych, wpisując w temacie wiadomości : „OFERTA – OCHRONA”
7. Termin związania ofertą: do dnia 22.09.2018
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Załącznik nr 1 do zapytania z dn. 08.08.2018 dot. zabezpieczenia Festiwalu 4 Żywiołów – VIII edycja 2018
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 w charakterze wystawcy,
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 08.08.2018r. przedstawiam ofertę cenową na:
1. Zabezpieczenie imprezy pt. „Festiwal 4 Żywiołów” w dniu 22.09.2018r.

Oferta cenowa:……………………… PLN brutto, w tym VAT ……………………….
2. Koszt dostawy i ustawienia 1 mb lekkiego płotu zaporowego.

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

Załączniki ………………………………………………………………………………………………..

____________________________________________
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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Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
-LGD Lider A4, 55-40 Kobierzyce, z siedzibą w Kobierzycach, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce oraz
-Samorząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa - Instytucja Zarządzająca PROW
-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa - Instytucji Płatnicza
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Lider A4 można skontaktować się poprzez email: iodo@lider-a4.pl lub pisemnie na adres siedziby
Stowarzyszenia
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Cel przetwarzania danych osobowych:
Realizacja zadań związanych z działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822).
podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców):
Upoważnieni członkowie organów stowarzyszenia i pracownicy stowarzyszenia, upoważnione osoby kontrolujące, w tym pracownicy Samorządu Województwa i
pozostałych administratorów danych. Dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe
Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: przez 5 lat od daty uzyskania przez LGD ostatniej płatności tj. szacunkowo do końca 2028 roku
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem umownym
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: Brak możliwości uczestnictwa w Festiwalu 4 Żywiołów
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wymienionym celu

Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę*
Data i miejsce*
Podpis osoby wyrażającej zgodę*
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