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ZAPYTANIE CENOWE 

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza  do składania ofert na ochronę imprezy masowej Dni 

Świdnicy  3 – 5.06.2016 r. na terenie OSiR ul. Śląska 35 oraz 3 – 4.06.2016 r. w Rynku.   

 
1. Przedmiot zamówienia:  

 opracowanie planu zabezpieczenia imprezy zgodnie z przepisami prawa i dostarczenie 

do organizatora w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r.  

 ochrona imprezy masowej na obiektach OSiR  

 patrolowanie terenu Rynku podczas festynu rodzinnego  

 

2. Specyfikacja zamówienia: 

   Podane godziny mogą ulec zmianie.  

Przypuszczalna ilość osób uczestniczących – 3000.  

W programie koncerty m.in. Doda, Coma, Najlepszy Przekaz w Mieście, Video 

 

 

 RYNEK OBIEKTY OSiR 

2.06.2016 r.  

(czwartek)  
- 

godz. 20.00 do 12.00 dnia następnego  

ochrona estrady i zaplecza scenicznego  

(4 osoby) 

3.06.2016 r. 

(piątek) 

 

 

godz. 16.00 – 20.00   

2 osoby patrol  

 

godz. 20.00 – 12.00 dnia 

następnego  

zabezpieczenie estrady (2 osoby) 

godz. 12.00 – 20.00  

kontrola bramy wejściowej, bram bocznych, 

patrolowanie terenu gastronomii i rozrywki  

(8 osób) 

 

godz. 20.00 – 23.00  

ilość pracowników zgodnie z przepisami 

ustawy  o ochronie imprez masowych 

 

godz. 23.00 - 12.00 dnia następnego  

ochrona estrady i zaplecza scenicznego  

(4 osoby) 

4.06.2016 r. 

(sobota) 

godz. 12.00 – 18.00  

2 osoby patrol 

godz. 12.00 – 17.00 

kontrola bramy wejściowej, bram bocznych, 

patrolowanie terenu gastronomii i rozrywki  

(8 osób) 

 

godz.17.00 – 0.00   

ilość pracowników zgodnie z przepisami 

ustawy  o ochronie imprez masowych 

 

godz. 0.00 – 12.00 dnia następnego  

ochrona estrady i zaplecza scenicznego  

(4 osoby) 
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5.06.2016 r.  

(niedziela) 
- 

godz. 12.00 – 15.00  

kontrola bramy wejściowej, bram bocznych, 

patrolowanie terenu gastronomii i rozrywki  

(8 osób) 

 

godz. 15.00 – 23.00  

ilość pracowników zgodna z przepisami ustawy  

o ochronie imprez masowych 

 

od godz. 23.00 do momentu opuszczenia przez 

widzów obiektu 10 osób 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 3 – 5 czerwca 2016 r. 

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą  w 

Świdnickim Ośrodku Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica w terminie do 9 marca 2016 r.  

 

5. Termin informacji o otwarciu ofert i wyborze oferenta: do 15 marca 2016 r. 

 

6. Warunki płatności: przelewem po realizacji zadania. 

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Baranowska –kierownik działu 

administracji a.baranowska@sok.com.pl lub 881 512 000 

 
 

8. Sposób przygotowania oferty:  

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Oferta zawierać musi:  

 nazwa wykonawcy 

 adres wykonawcy 

 NIP i REGON        

 nr rachunku bankowego 

 oferta wykonania przedmiotu zamówienia: cena netto, podatek VAT, cena brutto oraz  

przyjętą stawkę roboczogodziny pracownika ochrony netto 

 ewentualne dodatkowe koszty (przygotowanie planu zabezpieczenia, transport) 

 oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszenia do niego zastrzeżeń. 

 oświadczenie oferenta o możliwości spełnienia wszystkich wymagań dot. ochrony osób/ 

grup artystycznych biorących udział w programie. 

 wykaz zrealizowanych imprez w okresu 2 lat 

 Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na warunki płatności określone w zapytaniu  

cenowym. 
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