Starogard Gdański, dnia 18.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe
Na zapewnienie ochrony fizycznej w trakcie imprezy masowej
Dni Starogardu Gdańskiego 29-30 czerwca 2018r.

I.

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zapewnienie ochrony fizycznej na imprezie masowej
organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim (zgodnie z
„Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy
masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów
ich działania) w dniach:
➢
29 czerwca 2018 – Gala Disco Polo: Dwa Plus Dwa, After Party, ANDRE,
PLAYBOYS, PIĘKNI I MŁODZI
➢
30 czerwca 2018 – Koncert KULT, Margaret i Kabaret Młodych Panów
w Starogardzie Gdańskim na stadionie im. Kazimierza Deyny przy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1. 
Przewidywana liczba uczestników:
➢ Dzień 1 – 10 tys. osób
➢ Dzień 2 – 7 tys. osób




Określenie wymogów :

1. Oferent musi zapewnić:
➢ Zabezpieczenie imprezy (ochrona – dozór):
godziny
ilość ilość roboczo
pracy
godz. osób godziny
18:00 - 8:00
14
3
42
8:00 - 12:00
4
4
16
12:00 - 16:00
4
8
32
koncerty
16:00 - 24:00
8 107
856
29/30-06-2018 dozór w nocy
24:00 - 8:00
8
6
48
30-06-2018
przygotowanie +próby
8:00 - 14:00
6
6
36
występy lokalnych artystów 14:00 - 17:00
3
20
60
koncerty
17:00 - 24:00
7
77
539
30-06-2018 /
01-07-2018
dozór w nocy
24:00 - 08:00
8
2
16
Razem
1645*
data
28/29-06-2018 dozór w nocy
29-06-2018
przygotowanie +próby

*Ilość godzin pracy ochrony oraz liczba osób do zapewnienia bezpieczeństwa podczas koncertów określona w
zapytaniu może ulec zmianie.

➢
➢
➢
➢

Przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji związanej z imprezą masową
Kierownika ds. Bezpieczeństwa
Realizację zabezpieczenia medycznego
Realizację zabezpieczenia ppoż.

IV.

Termin realizacji zamówienia: od 28.06.2018 r. do 1.07.2018 r.

V.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferent
ma złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik 1).
Oferta powinna być:
➢ opatrzona pieczątka firmową,
➢ posiadać datę sporządzenia,
➢ zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
➢ podpisana czytelnie przez Oferenta
2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
➢ Kserokopię koncesji Oferenta
➢ Kserokopię ważnej polisy ubezpieczeniowej
➢ Kserokopię KRS lub wpisu do ewidencji
➢ Kserokopię uprawnień Kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych
➢ Potwierdzenie czy oferent posiada doświadczenie w zabezpieczeniu imprezy masowej
pow. 10 tys. osób ( min. 2 referencje)
➢ Potwierdzenie że Kierownik ds. bezpieczeństwa posiada doświadczenie w kierowaniu
zespołem w zabezpieczeniu imprezy masowej pow. 10 tys. osób ( min. 2 dokumenty)

Miejsce oraz termin składania ofert:

VI.

Oferta powinna być przesłana do dnia 09.02.2018 r. do godz. 11.00 za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres osir@osir.com.pl, listownie, kurierem lub osobiście na
adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
83-200
Starogard Gdański.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

1.

2.

VII.

Ocena ofert – kryteria wyboru:

Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie
kryterium:
1. Cena brutto – waga 100%.
VIII.

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z
postępowaniem jest:

Monika Kełpin – Menedżer Sportu nr tel. 533 236 148

IX.
1.

Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów
sporządzenia oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie
ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych
nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez
Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwały żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości osób wykonujących usługę, za
dodatkowe godziny Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie
wyliczone na podstawie faktycznie przepracowanych godzin zgodnie z zaproponowaną w
ofercie stawką.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów biorących udział
w postępowaniu drogą e-mailową.
2.

Dyrektor
Marzena Klein

