
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/MDK/2020 

z dnia 15.12.2020r. 

dla zamówienia publicznego o wartości netto do 30 000,00 euro 

 

 

I. Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1,                            

tel./fax 91 321 59 49, email: org@mdk.swinoujscie.pl, www. mdk. swinoujscie.pl zaprasza do 

złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie usługi: 

„Ochrona fizyczną imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmująca czas 

przygotowań i realizację imprez”. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu ochrony 

fizycznej osób i mienia podczas imprez, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury  

w Świnoujściu. Ramowy wykaz imprez stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Zamówienie obejmuje w szczególności:  

a) ochronę terenu imprezy,  

b) zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom, w tym ochronę osobistą i mienia,  

c) zapewnienie bezpieczeństwa widzom i wszystkim osobom biorącym udział w imprezach,  

oraz zabezpieczenie ich mienia,  

d) zabezpieczenie terenu, z którego będzie realizowany pokaz pirotechniczny,  

e) ochronę sceny i  sprzętu technicznego podczas imprez oraz na czas montażu i demontażu,  

f) monitoring  imprezy masowej,  

g) ewentualny udział grupy interwencyjnej z samochodem,  

h) ewentualny konwój wartości pieniężnych, 

i) opracowanie i wykonanie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego koncepcji ochrony imprezy 

masowej, przygotowanie planu graficznego terenu imprezy masowej, sporządzenie 

dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na zezwolenie na imprezę masową  oraz 

opracowanie instrukcji na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia – 

zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 

2. Zakres ochrony sceny i sprzętu technicznego oraz obowiązki służb porządkowych 

i informacyjnych  ustalone będą każdorazowo przed każdą imprezą przez  kierownika ds. 

bezpieczeństwa  wyznaczonego przez Wykonawcę oraz pracownika MDK wyznaczonego 

przez Zamawiającego w terminie:  

a) na dwa miesiące przed terminem imprezy masowej, 

b) na 5 dni przed terminem imprezy nie będącej imprezą masową.  

3. Imprezy, o których mowa w punkcie 1. będą organizowane przez MDK na terenie miasta               

Świnoujście (np. Sala teatralna, Amfiteatr Miejski, Muszla koncertowa, Basen Północny,                   

Wybrzeże Władysława IV, Filie MDK - tj. w dzielnicy Przytór, Karsibór, Warszów). Ilość 

imprez  w okresie trwania umowy oraz ich  termin może ulec zmianie. 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za rzeczywistą ilość przepracowanych 

roboczogodzin. 

 

III. Termin realizacji zamówienia:  od daty podpisania umowy do dnia 31.01. 2022 r. 

 

IV. Warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego. 

                                                                                                                      

mailto:org@mdk.swinoujscie.pl


V. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów                           

i oświadczeń: 
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Oznacza to, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020 poz. 838). Koncesja musi być ważna 

przez cały okres trwania umowy.  

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. 

Oznacza to, że Wykonawca dysponuje co najmniej 10 profesjonalnymi radiotelefonami 

o parametrach technicznych o mocy powyżej 1 W. 

3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Oznacza to, że Wykonawca dysponuje co najmniej 25 osobami oznaczonymi w sposób 

jednolity, umożliwiający ich identyfikacje oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego oraz 

przeszkolonymi do obsługi imprez masowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym, 15 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia.  

4. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę nie 

mniejszą niż 1.000.000 zł (obejmujące również szkody związane z ochroną imprez 

masowych oraz transport gotówki). 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 
1. Ofertę należy sporządzić na  formularzu ofertowym, przygotowany zgodnie z wzorem  

stanowiącym  Załącznik Nr  2 do Zapytania ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji wydanej przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia realizowanych  w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, ważną 

przez cały okres trwania umowy, 

b) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym  oraz 

o posiadaniu Pozwolenia Radiowego w liczbie co najmniej 10 radiowych urządzeń nadawczo 

– odbiorczych, zgodnie z  Załącznikiem Nr 3 do Zapytania ofertowego, 

c) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia – wpis na liście kwalifikowanych  pracowników ochrony 

fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie 

z  Załącznikiem Nr 4 do Zapytania ofertowego, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy ubezpieczenia Wykonawcy  

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (obejmujące również szkody 

związane z ochroną imprez masowych oraz transport gotówki), 

e) zaakceptowany przez podpisanie wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do Zapytania 

ofertowego. 

 

VII. Kryterium oceny ofert: 
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cenowego: Cena brutto 



1 roboczogodziny w trakcie trwania umowy – 100% kryterium ceny.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania i  niedokonania wyboru żadnej 

oferty, bez podania przyczyny i z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego. 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:  
1. Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania 

ofertowego należy: przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście (pok. Nr 319) 

na adres Zamawiającego: 

 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście  

Tel./fax 91 321 59 49 

email: org@mdk.swinoujscie.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021r. do godziny 12:00. 

 

2. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje dostarczenie oferty do miejsca określonego  

w pkt. 1, a nie fakt nadania przesyłki drogą pocztową lub kurierską przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

IX. Osoby uprawnione do kontaktów: 
 - Katarzyna Gawle, tel. 91 327 87 64  

 

Uwaga!  Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. 

 

 

 

Zatwierdzam                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Katarzyna Gawle 


