
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zapraszamy do składania ofert cenowych  na
wykonanie  zamówienia  obejmującego  –  ochronę  i  bezpieczeństwo   plenerowych  imprez
masowych   organizowanych  w  sezonie  letnim  2020  r.  przez  Centrum  Sztuki  w  Oławie.
Imprezy odbędą się na terenie rekreacyjnym miasta Oława tzw. „Miasteczku”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

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

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE :

1.  Ochronę i bezpieczeństwo imprez masowych organizowanych przez Centrum Sztuki w 
Oławie w sezonie letnim 2020 r.
2.  Przygotowanie  planu  zabezpieczenia  imprezy  (instrukcja  postępowania  w  przypadku
powstania  pożaru  lub  innego  miejscowo  zagrożenia  podczas  imprezy,  instrukcja  służb
porządkowych  i  informacyjnych,  rozmieszczenia  służb  porządkowych  na  mapach
poglądowych wymaganych do otrzymania pozwolenia).

3. Ochrona imprez masowych - zabezpieczenie terenu imprezy masowej w czasie jej trwania
w  tym  zabezpieczenie  imprez  masowych  zgodnie  z  Ustawą  o  bezpieczeństwie  imprez
masowych z dnia 20 marca 2009 r. wraz z aktami wykonawczymi.
3.   Zapewnienie   Kierownika  ds.  bezpieczeństwa  i  ochrony  imprez  masowych  (fizyczna
obecność  podczas  trwania  całej  imprezy),  ochrona i  zabezpieczenie  podczas  imprezy oraz
podczas  czynności  przed  i  po  niej.  Kierownik  ds.  bezpieczeństwa  musi  być  w  stałym
kontakcie z Organizatorem.

III. TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

● „OŁAWSKA MAJÓWKA” w dniu 1 maja 2020 r. 
● „ DNI KOGUTA” w dniach 20 – 21 czerwca 2020 r. 
● „ LETNIE PARTY” w dniu 5 września 2020  r. 
Imprezy odbędą się na terenach rekreacyjnych miasta Oława tzw. "Miasteczka".

1.  OŁAWSKA MAJÓWKA - 1 maja 2020 r.  -  impreza masowa na terenie  tzw.  „Miasteczka”.
Przewidywana liczba uczestników w punkcie kulminacyjnym imprezy – 3.000 osób

Ochrona nocna terenu imprezy – 30.04.2020r./ 01.05.2020 r. 
w godz. 20.00 – 8.00 – 4 osoby
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Ochrona imprezy masowej w dniu 1.05.2020 r. 
            w godz. 15.00 – 17.30 – 10 osób 
            w godz. 17.30 – 23.30 – 37 osób
            godziny trwania imprezy od 15.00 – 23.30. 

Ochrona nocna terenu imprezy – 1.05.2020 r. / 2.05.2020 r. 
            w godz. 23.30 – 8.00 – 4 osoby
          *godziny, jak i liczebność pracowników  ochrony mogą się nieznacznie
           zmienić, po ostatecznym ustaleniu programu przez ZAMAWIAJĄCEGO.

2.  Święto miasta DNI KOGUTA - 20 – 21 czerwca 2020 r. - impreza masowa na terenie tzw. 
„Miasteczka”.
Przewidywana liczba uczestników w punkcie kulminacyjnym imprezy :
           20.06.2020 r. -  2.000 osób
           21.06.2020 r. -  3.000 osób
 
           Ochrona nocna terenu imprezy – 19.06.2020 / 20.06.2020 r. 
           w godz. 20.00 – 8.00 – 4 osoby

           Ochrona imprezy masowej w dniu 20.06.2020 r. 
           w godz. 14.00 – 17.30 – 10 osób
            w godz. 17.30 – 23.00 – 27 osób

           Ochrona nocna terenu imprezy – 20.06.2020 / 21.06.2020 r. 
           w godz. 23.00 – 10.00 – 4 osoby
 
           Ochrona imprezy masowej w dniu 21.06.2020 r.   
          w godz. 14.00 – 17.30 – 10 osób
          w godz. 17.30 – 23.30 – 37 osób
           Ochrona nocna terenu imprezy – 21.06.2020 r.  / 22.06.2020 r.
           w godz. 23.30 –  8.00 – 4 osoby
           *godziny, jak i liczebność pracowników  ochrony mogą się nieznacznie
            zmienić, po ostatecznym ustaleniu programu przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3. „ LETNIE PARTY” - 05 września 2020 r. - impreza masowa na terenie tzw. „Miasteczka”.
Przewidywana liczba uczestników w punkcie kulminacyjnym imprezy – 1.000 osób

            Ochrona nocna terenu imprezy – 04.09.2020 / 05.09.2020 r. 
            w godz. 20.00 – 8.00 – 4 osoby

            Ochrona imprezy masowej w dniu 05.09.2020 r. 
            w godz. 14.00 – 21.30 – 17 osób  (przewidywana liczba uczestników imprezy – ok. 1.000 )

            Ochrona nocna terenu imprezy – 05.09.2020 / 06.09.2020 r.
            w godz. 21.30 – 8.00 – 4 osoby.

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że przed każdą imprezą masową ( min.  30 min przed
rozpoczęciem  imprezy  )  będą  organizowane  odprawy  połączone  z  przeliczeniem  ilości
pracowników ochrony.
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IV. WAŻNE INFORMACJE :

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki :

1. Dysponują kadrą pracowników o określonych kwalifikacjach z zakresu ochrony zgodnie z
wymogami posiadanej  koncesji.  Oferent  zobowiązany jest  do podania  ilości  zatrudnionych
osób posiadających licencję I i II stopnia pracownika ochrony.

2.  Posiadają  aktualne  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Ubezpieczenie musi obejmować
również szkody związane z ochroną imprez masowych.

3. Doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych pow. 4.000 osób

4.  Siedziba  firmy znajduje  się  maksymalnie  do  40  km od  miejsca  zabezpieczenia  imprez
masowych.

IV. OPIS PROCEDURY :

1. Zgodnie z formularzem ofertowym - zał. nr 1

2.  Należy  podać  cenę  netto  i  brutto  oraz  wartość  podatku  VAT  uwzględniając  koszt  jednej
roboczogodziny jednego agenta ochrony.

3.  Należy  podać  cenę  netto  i  brutto  oraz  wartość  podatku  VAT  uwzględniając  koszt  jednej
roboczogodziny jednego agenta ochrony w przypadku konieczności wydłużenia czasu pracy.

4.  Należy  podać  proponowaną  ilość  agentów  ochrony  z  podziałem na  :  służbę  porządkową  i
informacyjną uwzględniając ochronę nocną terenu. Minimalna ilość - 40 % - służba porządkowa.

5. Oferta musi być sporządzona na druku identyfikującym Oferenta oraz czytelnie podpisana przez
uprawnioną osobę.

V. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Kserokopia koncesji - kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

2.  Kserokopia  ważnej  polisy  ubezpieczeniowej  -  kopia  musi  być  potwierdzona  za  zgodność  z
oryginałem.

3.Kserokopia  listów  referencyjnych  potwierdzających  doświadczenie  w  zabezpieczeniu  imprez
masowych pow. 3.000 osób. - min. 2 imprezy.

4. Kserokopia uprawnień Kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY -
1. Cena - 70%

2. Doświadczenie - 15%  ( min. 2 referencje - 10%, pow. 2 - 15% )
3. Ilość agentów ochrony służby porządkowej - 15% (min.40% - 10%, pow. 40% - 15% ).

VII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT :

1. Ofertę zawierającą żądane informacje prosimy składać do dnia 28.02.2020 r. do godz. 16.00
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2. Dopuszcza się złożenie oferty :

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

lub :

- za pośrednictwem poczty elektronicznej - ep@kultura.olawa.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. Wybór ofert nastąpi najpóźniej do dnia – 04.03.2020 r. 

2.  Centrum  sztuki  w  Oławie  zastrzega  prawo  przeprowadzenia  negocjacji  na  każdym  etapie
postępowania oraz przerwania negocjacji bez podania przyczyny.

3.  O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  -  wybrany  Oferent  zostanie  poinformowany  za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego - Elżbieta Poliświat - tel. 71/31-328-29 wew. 24 lub
663-98-01-03.

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

                                                                                        Anna Ślipko
                                                                                        DYREKTOR 
                                                                                        CENTRUM SZTUKI w OŁAWIE

Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Wzór umowy.
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