Zaproszenie do składania ofert na ochronę imprezy masowej
pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2015”
w dn. 01-02.05.2015 w Brzegu
I.

Organizator:
Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg, NIP: 747-10-48-139, tel. 77 416 9986

II.

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa ochrona imprezy masowej – według harmonogramu zawartego w pkt III.
Termin realizacji zamówienia: 1-2 Maja 2015.
Miejsce realizacji zamówienia: dziedziniec Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu, amfiteatr miejski w Brzegu.

III. Zakres Obsługi:
Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty jest uprawniony do zabezpieczenia ochrony
imprezy pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2015” według harmonogramu, wymogów:
a) Dozór nocny – 2 osoby – amfiteatr miejski w terminach: 30.04-01.05.2015 w godzinach 22:00-8:00, 01.0502.05.2015 w godzinach 22:00-8:00, 02.05-03.05.2015 w godzinach 0:00-8:00.
b) ochrona imprezy towarzyszącej niemasowej – Dziedziniec Gimnazjum Piastów Śląskich – w dn. 01.05.2015
w godz. 14:00-23:00.
c) ochrona imprezy masowej pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2015 w dniu 02.05.2015 – amfiteatr miejski w
Brzegu w godz. 15:00-0:00. Liczba ochroniarzy narastająca, 3 gwiazdy wieczoru w godzinach 19:00-0:00.
d) Wykonawca wskaże kierownika ds. bezpieczeństwa.
e) Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy – po konsultacji z
zamawiającym.
IV. Zobowiązania stron:
1.

Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Zapewnienia odpowiedniej ilości ochroniarzy pełnosprawnych, posiadających doświadczenie w
zabezpieczeniu imprez masowych.
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dot. organizacji i zabezpieczenia imprez masowych.
c) posiadania koncesji na prowadzenie działalności związanej z ochroną osób i mienia.
d) posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OBOWIĄZKOWEGO UBEZPTECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE USTŁUG OCHRONY
OSOB I MIENTA

V.

Procedura wyboru:

1.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. W wyniku zapytania ofertowego wybrany zostanie tylko 1
Wykonawca.
Kryteria oceny ofert:
a.) cena,
b.) udokumentowane doświadczenie w organizacji ochrony na imprezach masowych,
e.) referencje,
Termin składania ofert: 20.03.2015 do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: osobiście lub pocztą na adres: Brzeskie Centrum Kultury ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg
lub drogą elektroniczną na adres: dyrektorbck@gmail.com lub oskarkultura@gmail.com. W razie pytań można
skontaktować się drogą telefoniczną z dyrektorem BCK – Jackiem Ochmańskim – nr tel. 509 846848.
W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert Organizator zastrzega sobie prawo do rozmów/negocjacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferetna bez podania przyczyny.
Organizator dokona wyboru oferty do dnia 20.03.2015 do godziny 20:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty
oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. Decyzja dotycząca wyboru oferty jest niepodważalna.
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