
Centrum Kultury w Łubnicach zaprasza do udziału 
w KONKURSIE OFERT NA ZAPEWNIENIE OCHRONY FIZYCZNEJ

podczas imprezy plenerowej „Biesiada Łubnicka”

I. Zamawiający:
Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, 28 – 232 Łubnice, NIP: 8661546154,
nr tel. (15) 8659241 lub 502512590.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zapewnienie ochrony fizycznej na imprezie masowej organizowanej 
przez Centrum Kultury w Łubnicach (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 dniu 6 lipca 2019 r. pn. „Biesiada 
Łubnicka”, która odbędzie się w Łubnicach na terenie placu rekreacyjnego. 
Liczba pracowników ochrony wymagana do zabezpieczenia imprezy to 17 osób, godziny od 16.00 
w dniu 6 lipca do godz. 02.30 dnia następnego (tj. 7 lipca).

III. Zakres obowiązków oferenta:
a) Zapewnienie ochrony podczas imprezy wymienionej w pkt. II przez osoby posiadające niezbędne
kwalifikacje do wykonywania zadań.
b) Ochrona imprezy masowej: 
- zabezpieczenie terenu imprezy masowej w czasie jej trwania, w tym zabezpieczenie imprezy  
zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
- przygotowanie planu ochrony imprezy masowej,
- zapewnienie kierownika ds. ochrony imprezy masowej będącego w stałym kontakcie z 
Organizatorem.

IV. Niezbędne elementy oferty:
Oferta musi zawierać:
- dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem),
- koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- opis sposobu realizacji zlecenia,
- szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi (stawka za 1 rbh pracownika ochrony 
fizycznej).

V. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Kultury w Łubnicach  lub wysłać na adres Centrum 
Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, 28 – 232 Łubnice w terminie do dnia 9 maja 2019 roku do godz. 
15.00 w kopercie z napisem „Oferta na ochronę imprezy plenerowej „Biesiada Łubnicka”. Oferty, 
które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 10.05.2019 r. w Centrum Kultury w Łubnicach.



Zamawiający niezwłocznie zamieści informację z wynikiem konkursu na stronie internetowej
Centrum Kultury w Łubnicach tj. www.cklubnice.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny. 

VI. Kryteria wyboru ofert:
- Zamawiający dokona analizy złożonych ofert i wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi.
- Kryterium wyboru: najniższa kwota. 
- Oferty składane nie podlegają zwrotowi.
- Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą zamówienia.

http://www.cklubnice.pl/

