Żary, dnia 12 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Żarski Dom Kultury w Żarach zaprasza do udziału w procedurze udzielenia zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
30 000 euro, której przedmiotem jest:
Zapewnienie ładu i porządku publicznego podczas imprezy masowej pn. „Dni Żar 2017”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej podczas
imprezy masowej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych; Dz. U. z 2013 r. poz. 611, ze zm.) pn. „Dni Żar 2016”, która odbędzie się w terminie
od 25 - 27.08.2017 r.. Miejsce: Plac Konstytucji 3 Maja w Żarach.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2
wraz z harmonogramem zabezpieczenia.
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę Wykonawcy stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
Zainteresowanych proszę o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 31 maja 2017 r.
 w formie elektronicznej na adres: sekretariat@dkzary.pl (skany podpisanych dokumentów)


osobiście bądź listownie do Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

z dopiskiem/tytułem: Zapewnienie ładu i porządku publicznego podczas imprezy masowej pn. „Dni Żar
2017”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie
ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Żarskiego Domu Kultury w terminie do 20 czerwca
2017 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów
uprawniających Wykonawcę do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia, t.j. koncesję
wydaną przez MSWiA na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
przedmiotowym zamówieniem.
Ponadto Zamawiający żąda:
 oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje on pracownikami posiadającymi licencje
ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1099) oraz o możliwości spełnienia wymagań dotyczących
zabezpieczenia imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 611, ze zm.) oraz aktów
wykonawczych.
 oświadczenie o posiadaniu w zasobach kadrowych osoby mogącej spełniać funkcję
kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
 najniższa cena (100%)
INNE INFORMACJE
Szczegółowych informacji w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia udziela Tadeusz
Matkowski, tel. (68) 374 24 13, sekretariat@dkzary.pl
Termin związania ofertą: 30 dni
Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej w
dniu podpisania umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:



aktualnej polisy ubezpieczeniowej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony
osób i mienia
kursu/szkolenia kierownika ds. bezpieczeństwa
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Dyrektor ŻDK

