
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości
nieprzekraczającej  równowartości  30.000  euro,  zwracam  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego – zabezpieczenie medyczne imprez masowych 

i  niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie.
Imprezy  odbędą  się  na  terenie  tzw.  „Miasteczka”  oraz  parku  miejskim.  Wjazd  na  teren
imprezy  od  ul.  Sienkiewicza  i   11  Listopada  a  w  przypadku  parku  miejskiego  od  ul.
Spacerowej.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3
55-200 Oława
tel. 717351575

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE :

1. Świadczenie usług medycznych w zakresie profesjonalnego zabezpieczenia medycznego 
trzech imprez masowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012
roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem 
medycznym imprez masowych oraz jednej imprezy niemasowej – impreza dla dzieci.

2. Opracowanie planu zabezpieczenia medycznego w/w imprez masowych.

III. TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

● „OŁAWSKA MAJÓWKA” - w dniu 1 maja 2020 r. od godz. 17.00 – 23.00  - przewidywana 
liczba uczestników – 3.000 osób. 
Zabezpieczenie : 1 ambulans medyczny wyposażony zgodnie z wymogami dla zespołu typu (P) 
Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z ratownikiem i ratownikiem – kierowcą oraz 1 
patrol ratowniczy – 2 ratowników medycznych wyposażonych w torbę ratunkową ( wyposażenie 
torby medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ). 

● „ DZIEŃ DZIECKA ”-  w dniu 30.05.2020 r.  od 12.00 – 19.00 – impreza niemasowa.
Zabezpieczenie : 1 ambulans  medyczny wyposażony zgodnie z wymogami dla zespołu typu (P) 
Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z ratownikiem i ratownikiem – kierowcą.

● „ DNI KOGUTA” - w dniach 20 – 21 czerwca 2020 r.- przewidywana liczba uczestników w dniu
      20 czerwca 2020 r. -  od godz. 13.30 – 23.00 -  2.000 osób.
      21 czerwca 2020 r. -  od godz. 14.00 – 23.00 – 3.000 osób.
Zabezpieczenie : 1 ambulans medyczny wyposażony zgodnie z wymogami dla zespołu typu (P) 
Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z ratownikiem i ratownikiem – kierowcą oraz 1 
patrol ratowniczy – 2 ratowników medycznych wyposażonych w torbę ratunkową ( wyposażenie 
torby medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ). 

● „LETNIE PARTY” -  w dniu 5 września 2020 r. od godz. 16.00 – 21.30  -   przewidywana 
liczba uczestników – 1.000 osób.
Zabezpieczenie : 1 ambulans medyczny wyposażony zgodnie z wymogami dla zespołu typu (P) 



Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z ratownikiem i ratownikiem – kierowcą oraz 1 
patrol ratowniczy – 2 ratowników medycznych wyposażonych w torbę ratunkową ( wyposażenie 
torby medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ). 

• godziny pracy mogą się nieznacznie zmienić, po ostatecznym ustaleniu programu 
imprez.

IV. INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO :

1. Centrum  Sztuki  w  Oławie  informuje,  że  kryterium  wyboru  oferty  obejmuje  :  cenę,
doświadczenie  w  zabezpieczeniu  imprez  masowych  oraz  dotychczasową  współpracę  z
Organizatorem. Przy wyborze oferty 

2. Oferta  musi  zawierać oświadczenie,  że Oferent  posiada wymagane prawem uprawnienia
niezbędne do realizacji zamówienia.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia – 4.03.2020 r. do godz. 16.00

V. SKŁADANIE OFERT :

1. Dopuszcza się złożenie oferty:

    - w formie pisemnej na adres – Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
(adres zamawiającego)

lub :

    - za pośrednictwem poczty elektronicznej – ep@kultura.olawa.pl
(adres e-mail)

2. Oferta powinna zawierać :
– datę sporządzenia oferty
– zawierać pełne dane Oferenta
– musi być podpisana i opieczętowana
– Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu wraz z podpisaną klauzulą 

RODO

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. Wybór ofert nastąpi najpóźniej do dnia - 10.03.2020 r. 
2. Centrum Sztuki w Oławie zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie 
postępowania oraz przerwania negocjacji bez podania przyczyny.
3. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o 
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego -  Elżbieta Poliświat – tel. 71/ 31-328-29  wew. 24
lub  663-98-01-03.

5. Pytania i wyjaśnienia odbywają się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ANNA ŚLIPKO
DYREKTOR

Centrum Sztuki w Oławie


