Załącznik C do „zaproszenia do złożenia
propozycji cenowej” z dnia 03.02.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
Zapytanie cenowe na świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia podczas imprez
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach
w okresie od 1.05.2020 r. do 31.12.2020r.

Rozdział I - Opis przedmiotu i warunków realizacji zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a/ Zapewnienie ochrony plenerowych imprez masowych (zgodnie z „Ustawą o bezpieczeństwie
imprez masowych” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie
wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie
wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania.)
organizowanych przez GOKSiT w Rudkach - według „Specyfikacji i harmonogramu realizacji
zamówienia” stanowiącego załącznik do „Opisu przedmiotu zamówienia i wymagań
Zamawiającego”. Monitorowanie w czasie rzeczywistym obrazu z kamer systemu CCTV i
podejmowanie interwencji w czasie max do 10 min (scena i brama główna).
b/ Przy organizacji imprezy masowej sporządzenie „Planu Działania służb porządkowych w
czasie trwania imprezy masowej” oraz uzyskanie dla sporządzonego planu akceptacji
odpowiednich organów (Policja, Państwowa Straż Pożarna i innych wg wymagań ustawowych).
c/ Zapewnienie odpowiedniej ilości barierek ochronnych (20 sztuk - brama główna).
d/ Zapewnienie ochrony mienia i osób podczas wydarzeń nie noszących cech imprez masowych
oraz podczas działań przygotowawczych organizowanych przez GOKSiT - według „Specyfikacji
i harmonogramu realizacji zamówienia” stanowiącego załącznik do „Opisu przedmiotu
zamówienia i wymagań Zamawiającego” .
e/ Zapewnienie pełnienia usług wymienionych w punkcie 1 od podpunktu a/ do d/ w innych
terminach niż ujęte w „Specyfikacji i harmonogramie realizacji zamówienia” wg odrębnych
zleceń Zamawiającego.
2. Działania wyszczególnione w punkcie 1 b/ i 1 c/ stanowią integralną część usługi ochrony
imprezy masowej i ich koszt musi być wkalkulowany w cenę ofertową roboczogodziny przy
ochronie imprez masowych. (Cenę ofertową należy wyliczyć na wszystkie usługi wymienione w
opisie przedmiotu zamówienia, wynikające z pkt.1 oraz musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia).
3. Załączona „Specyfikacja i harmonogram realizacji zamówienia” zawiera planowane do
zlecenia usługi w zakresie ochrony osób i mienia w układzie: 3 pozycji opisanych w następujący
sposób: rodzaj i nazwa działania objętego ochroną , data wykonywania usługi, godziny
wykonywania usługi, ilość pracowników ochrony oczekiwana przez Zamawiającego w
określonym czasie trwania usługi, ilość godzin świadczenia usługi przez określoną liczbę osób
ochrony, łączną liczbę „roboczogodzin” w przewidywanym okresie, dodatkowe uwagi przydatne
do określenia kosztu usługi;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia (np.: niekorzystne warunki
atmosferyczne) lub zwiększenia (np.: duża liczba uczestników) ilości zleconych w 2020r.
roboczogodzin w wymiarze nie przekraczającym 50% ich łącznej ilości ujętej w „Specyfikacji i
harmonogramie realizacji zamówienia”.
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian wynikających z przyczyn
niezależnych od organizatora w terminach świadczenia usług i specyfikacji ilości roboczogodzin
przewidzianych w „Specyfikacji i harmonogramie realizacji zamówienia” z zastrzeżeniem
zapisów i terminów zawartych w: Rozdziale I pkt. 4 i Rozdziale II pkt. 2.
6. Wykonawca zobowiąże się w umowie do utrzymania przedstawionych w ofercie cen przez
cały okres trwania umowy.
7. Wykonawca zobowiąże się w umowie, że w przypadku wystąpienia dodatkowych zleceń nie
ujętych w „Specyfikacji i harmonogramie realizacji zamówienia”
utrzymane zostaną ceny
„roboczogodziny” zgłoszone w ofercie.
8. Miejscem wykonywania usług będzie miejsce (obiekt lub plener) na terenie Gminy Nowa
Słupia każdorazowo wskazane przez Zamawiającego w odrębnym zleceniu.
9. Zamawiający zastrzeże w umowie możliwość przerwania jej realizacji w przypadku
wystąpienia zmiany okoliczności powodujących, że jej wykonanie nie leży w interesie
Zamawiającego.
10. Przewiduje się, że w Umowie strony określą następujący tryb i sposób obliczania wartości
usługi wykonanej na podstawie poszczególnego zlecenia:
a/ Wykonawca na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu wykonania usługi
określającego ilość wykonanych roboczogodzin wystawi fakturę VAT, w której należność brutto
wyliczy jako iloczyn ilości wykonanych roboczogodzin i zadeklarowanej w ofercie ceny brutto
za roboczogodzinę.
b/ W przypadku zleceń na ochronę imprez masowych łączną należność brutto Wykonawca
wyliczy w trybie jak wyżej, stosując sumę iloczynów roboczogodzin przy imprezie masowej „x”
stawka ofertowa oraz roboczogodzin wykonanych podczas działań nie mających charakteru
imprezy masowej „x” stawka ofertowa.
c/ Przez roboczogodziny wykonane w trakcie imprezy masowej strony rozumieć będą
roboczogodziny wykonane w ściśle określonym (w zleceniu i protokole przyjęcia usługi)
przedziale godzinowym dotyczącym wydarzenia mającego w tym okresie charakter imprezy
masowej.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału zamówienia. Wykonawca nie może
powierzyć zamówienia podwykonawcom.
Rozdział II: Termin wykonania zamówienia.
1. Zamówienie będzie realizowane:
a/ sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie od 1.05.2020r. do 31.12.2020r.
według specyfikacji i harmonogramu stanowiącego załącznik do „Opisu przedmiotu zamówienia i
wymagań Zamawiającego” co oznacza, że na poszczególne, wymienione w harmonogramie
usługi ochrony imprez, każdorazowo wystawiane będzie odrębne (lub łączące kilka pozycji)
zlecenie .
b/ na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego w terminach nie ujętych w „Specyfikacji i
harmonogramie realizacji zamówienia” stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia
(z zastrzeżeniem utrzymania terminów określonych w punkcie 2).
2. Zlecenia na ochronę poszczególnych wydarzeń objętych „Specyfikacją i harmonogramem
realizacji zamówienia” oraz ewentualne zlecenia dodatkowe dokonywane będą z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem dla wydarzeń nie noszących cech imprezy masowej oraz z minimum
30 - dniowym wyprzedzeniem dla imprez masowych.
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Rozdział III: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
wymagania:
1. Posiadają uprawnienia /koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl przepisów Art.24
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164z
późn. zmianami).
5. Posiadają odpowiednie środki łączności. Należy przez to rozumieć, że Wykonawca musi
posiadać zezwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych,
pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej, typu dyspozytorskiego, wydane przez
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty musi posiadać co najmniej 10 profesjonalnych
radiotelefonów o parametrach technicznych odpowiadających ww. zezwoleniu.
6. W okresie ostatnich pięciu lat zatrudniały na umowę o pracę nie mniej niż 10 osób w tym
minimum 5 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia, którzy są przeszkoleni w zakresie zabezpieczania imprez
masowych
7. Na żądanie Zamawiającego są w stanie zagwarantować minimum 75 osób (w tym minimum 5
kobiet) – jednolicie umundurowanych oraz przeszkolonych do obsługi imprez masowych –
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Posiadają minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji zadań ochrony imprez masowych o
ilości widzów nie mniej niż 5.000 poparte minimum 4 referencjami
9. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Polisa powinna być aktualna przez cały
okres obowiązywania umowy z Wykonawcą.
10. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zadania- w tym zapewniają wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy
interwencyjnej (minimum 4 patrole) na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 30 minut od
telefonicznego wezwania.
11. Wykonawca zobowiązany jest, dodatkowo, w szczególności do monitorowania podczas
imprez masowych: bramy głównej oraz sceny głównej, reagowania na zaobserwowane zdarzenia i
powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach ZAMAWIAJĄCEGO, a w sytuacjach
zagrożenia życia i mienia, powiadamianie odpowiednich służb (Państwowa Straż Pożarna,
Policja, Pogotowie Ratunkowe, oraz inne służy publiczne),
12. Posiadają siedzibę firmy zlokalizowaną nie dalej niż 40 kilometrów od Nowej Słupi
Województwo Świętokrzyskie
13. Zatrudniają osobę posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika ds.
bezpieczeństwa imprezy masowej, w której brało udział minimum 5.000 uczestników.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą ”spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
Rozdziale IV Opisu przedmiotu i warunków realizacji zamówienia.
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Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Rozdział IV: Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty :
1.
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w
Rozdziale III punkty 1-4 .
2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3.
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.
Kserokopia Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w
formie bezpośredniej ochrony fizycznej, ważna przez cały okres trwania umowy.
5.
Kserokopia pozwolenia na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczoodbiorczych, pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej, typu dyspozytorskiego,
wydane przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
6.
Oświadczenie, o posiadaniu co najmniej 10 profesjonalnych radiotelefonów o parametrach
technicznych odpowiadających ww. zezwoleniu oraz mocy powyżej 1 W. (Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zażądania okazania tych radiotelefonów).
7.
Oświadczenie o liczbie zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu
kierowniczego, w okresie ostatnich pięciu lat, dysponują co najmniej 10 osobami wpisanymi na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i
mienia w tym dysponują min. 5 pracownikami, którzy są przeszkoleni w zakresie zabezpieczania
imprez masowych
8.
Oświadczenie, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest w stanie
zagwarantować minimum 75 osób ( w tym 5 kobiet) – jednolicie umundurowanych oraz
przeszkolonych do obsługi imprez masowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.
Wykaz imprez masowych wraz z minimum 3. referencjami, które Wykonawca chronił, z
podaniem ilości widzów na tej imprezie oraz organizatorów tych imprez. Wykaz taki musi
potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale III, punkt 8.
10.
Kserokopia polisy i umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia
11.
Oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zadania- w tym zapewniają wsparcie w postaci zmotoryzowanej i
umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 4 patrole) na teren chroniony w czasie nie
dłuższym niż 30 minut od telefonicznego wezwania.
12.
Potwierdzenie lokalizacji siedziby firmy przez właściwy organ - zgodnie z Rozdziałem III
pkt. 1
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13.
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika ds.
bezpieczeństwa imprezy masowej, w której brało udział minimum 5.000 uczestników - zgodnie z
Rozdziałem III pkt. 13
Rozdział V. Forma dokumentów:
1. Dokumenty muszą być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
wykonawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
4. Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie
dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich
zdekompletowanie.
5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. Gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co
do ich prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu.
7. Oferty nie będą rozpatrywane jeżeli:

wpłyną po terminie,

nie posiadają wymaganych załączników,

będą niezgodne z warunkami - zgodnie z Rozdziałem III

będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Rozdział VI: Opis kryteriów wyboru oferty
Zamówienie nie jest traktowane jako tryb zamówień publicznych lecz zapytanie cenowe.
Propozycja cenowa nie stanowi jedynego kryterium wyboru i nie jest jednoznaczna z zawarciem
umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował różnymi kryteriami między innymi:
 komplet wymaganych załączników
 cena brutto za 1 roboczogodzinę ochrony imprez masowych;
 cena brutto za 1 roboczogodzinę ochrony mienia i osób przy działaniach nie mających
charakteru imprezy masowej;
 referencjami wykonawcy;
 wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SWOBODNEGO WYBORU OFERTY
ORAZ DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY;
ZAMAWIAJĄCY
INFORMUJE,
ŻE
ZAMÓWIENIE
ZOSTANIE
UDZIELONE
WYKONAWCY, KTÓRY ZAOFERUJE REALNĄ CENĘ I SPEŁNI WARUNKI WSKAZANE
W ROZDZIALE III.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI
PODMIOTAMI SPEŁNIAJACYMI KRYTERIA ZAMAWIAJĄCEGO.
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