
Terespol, dnia 05.04.2019 r.
miejscowość, data

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
ul. Sienkiewicza 27
21-550 Terespol
tel:  (83)-375-22-65
tel. kom. 507 170 018
e-mail: mokterespol@wp.pl
......................................................................
nazwa firma oraz adres zamawiającego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w  postępowaniu  o  wartości  szacunkowej  nieprzekraczającej  progu  stosowania  ustawy  
z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  Zamówień  Publicznych (Dz.  U.  z  2015r.  poz.  349) określone  
w art.4 ust.8.
Zamawiający:  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Terespolu,  21-550  Terespol,  ul.  Sienkiewicza  27,  woj.
lubelskie, powiat bialski, tel. (83) 375 22 65,  e-mail: mokterespol@wp.pl
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy –
Prawo Zamówień Publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający  działając  na  podst.  ustawy  w  dn.  20  marca  2009  r.  o  bezpieczeństwie  imprez

masowych ( Dz. U. 2017, poz. 1160) informuje, że przedmiotem zamówienia jest określenie stawki
za usługę, polegającej na zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia podczas imprezy masowej
kulturalno – rozrywkowej pod nazwą: ,, Niedziela w Terespolu”, która odbędzie się  w dniach 21-
22.07.2019 r.  w Terespolu. Organizatorem jest  Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.  Realizacja
zamówienia odbędzie się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w
sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i
służby informacyjne (Dz. U. z 2013 r., poz. 1694). Usługa obejmuje min.: ochronę terenu imprezy,
zapewnienie  bezpieczeństwa  wykonawcom,  widzom  i  wszystkim  osobom  biorącym  udział  w
imprezie oraz zabezpieczenie ich mienia. 

           Zakres zamówienia: ochrona imprezy masowej „Niedziela w Terespolu” w dniu 21-22.07.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 kompleksowa  ochrona  i  zabezpieczenie  imprezy  masowej  „Niedziela  w  Terespolu”  wraz  z

opracowaniem Planu Zabezpieczenia Imprezy Masowej:
- w godzinach od 15:00 do 17.00 Wykonawca zapewni do ochrony 10 pracowników ochrony;
- w godzinach od 17.00 do 2.30 Wykonawca zapewni do ochrony dodatkowo 17 pracowników
ochrony. W sumie 27 pracowników ochrony w  godz. 17:00-2:30

 ilość uczestników imprezy masowej 2000 osób. 
 termin  i  miejsce:  21-22.07.  2019 r.  w godz.  15.00  – 2.30,  boisko sportowe przy ulicy Wojska

Polskiego 217, Terespol.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie
zamawiającego – Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, pok. 3, lub telefonicznie pod
numerem (83) 375 22 65, 507 170 018.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Anna Pietrusik, dyrektor. 

mailto:przedszkole@terespol.pl


Termin wykonania zamówienia:
             wymagany termin realizacji zamówienia: 21-22.07.2019 r.

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
b) kserokopię  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, ważną przez cały okres trwania umowy; 
c) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2);
d) oświadczenie  Wykonawcy,  że  osoby,  które  będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia – wpis do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony (wzór –
załącznik nr 3). 
e) dowód opłaconej  polisy ubezpieczenia  od odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia.
f) pisemne referencje wystawione przez innych Zleceniodawców, (co najmniej 4) z lat 2012-2018
z imprez o podobnym zasięgu i charakterze- tylko masowych, podczas których Wykonawca dokonywał
ochrony fizycznej osób i mienia.

g)     wszystkie dokumenty składane w formie  kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem.

Zakres obowiązków Wykonawcy:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.  

Oznacza to, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
ochrony osób i mienia wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2213). 

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. 
Oznacza to, że wykonawca dysponuje środkami łączności oraz innymi niezbędnymi urządzeniami, o których
mowa w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni
spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1694);

3) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oznacza to, że Wykonawca dysponuje odpowiednią ilością osób jednolicie umundurowanych, 
wyposażonych w środki łączności, przeszkolonych do obsługi imprez masowych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz n  ie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb, które będą  
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.stanowić będą członkowie służby porządkowej, posiadający
uprawnienia w postaci zaświadczenia pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej z nadanym 
nr POF, wpisanymi do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony,   prowadzonym przez 
Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według załącznika nr 3 do Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby
porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2013 r., poz. 1694);
     4)     Wszystkie dokumenty składane w formie  kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem.

Kryteria wyboru oferty: 
Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT) obejmującą:

a) Cenę usługi  – 100%
Za najniższą cenę można maksymalnie uzyskać w sumie 100 pkt.



Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, pokój nr 3, do
dnia: 23 kwietnia 2019 roku do godz.  12.00 za pośrednictwem: poczty,  kuriera lub też dostarczyć
osobiście.  
W  przypadku  przesłania  oferty  pocztą  lub  kurierem  za  termin  złożenia  oferty  uznaje  się  datę  
i godzinę wpływu do Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Sienkiewicza 27, pok.3.
2. Oferty  zostaną  otwarte  w  dniu  23 kwietnia 2019  roku  do  godz.  12.10  w  siedzibie
zamawiającego, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, pok. 3.
3. Oferent składa ofertę w nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego
oraz  opisanej  w  następujący  sposób:  „Oferta  na  ochronę  imprezy  pod  nazwą:  „Niedziela  w
Terespolu” w dniu 21.07.2019 r.” z dopiskiem:  nie otwierać przed dniem 23 kwietnia 2019 r. godz.
12:10.

Termin związania ofertą :
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  cenowej  Organizator  poinformuje  Wykonawcę  w  terminie  7  dni
liczonych od daty otwarcia ofert telefonicznie lub e-mailem.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego
ofertę wybrano.

Organizator ma prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. Komisja oceniająca dokonuje
wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Organizatorowi
przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o dysponowaniu osobami z uprawnieniami.



Załącznik nr 1

..................................................................
       (nazwa i adres oferenta)

Adres e-mail: ...........................................

Telefon.....................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym składamy ofertę na zakup (dostawę):

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia 05.04.2019 r.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według asortymentów:

a) Cena usługi:

Cena netto jednostkowa ( za jedną godzinę pracy jednej osoby ).................................................…………....zł.

Cena netto za całość usługi.....................................................  zł.

Kwota VAT za całość usługi................................... …………zł.

Cena brutto jednostkowa ( jw.)............................... ………….zł.

Cena brutto za całość usługi......................................................zł.

Słownie brutto:  …………………………………………………………………………………........................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 

w nim zawarte.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

Załączniki do ofert:

...................................................................

...................................................................

.......................................................................................................................................

(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela oferenta, podpis)

Uwaga: Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem.



Załącznik Nr 2 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 22 UST. 1
USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca: .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, 
a  w przypadku osoby fizycznej  imię  i  nazwisko  przedsiębiorcy  adres  oraz nazwa pod którą wykonuje  działalność

gospodarczą/ 

biorący udział w zapytaniu ofertowym z dnia 05.04.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OCHRONĘ IMPREZY POD NAZWĄ 
„NIEDZIELA W TERESPOLU” W DNIU  21.07.2019 r.

Oświadczenie z art.  22 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 
Ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  określone  w  ogłoszeniu  
o zamówieniu dotyczące: 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia; 

dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia, 
znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  prawidłowe  wykonanie
zamówienia,

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczę  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. 
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość
powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

.................................                            .......................................................................................
(data)                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI Z UPRAWNIENIAMI

Wykonawca: .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, 
a  w przypadku osoby fizycznej  imię  i  nazwisko  przedsiębiorcy  adres  oraz nazwa pod którą wykonuje  działalność

gospodarczą/ 

biorący udział w zapytaniu ofertowym z dnia 05.04.2019 r.

Niniejszym  oświadczam,  iż  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  posiadają
wymagane przepisami prawa uprawnienia – wpis do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony ( nie
mniej  niż  20%  stanu  maksymalnego  pracowników  ochrony)  lub  ukończone  szkolenie,  zgodnie  z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać
kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2013 r., poz. 1694).
i w momencie podpisania umowy z Zleceniodawcą zobowiązuję się do dostarczenia kopi w/w uprawnień
pracowników biorących udział  w ochronie imprezy pod nazwą „Niedziela w Terespolu” organizowanej  
w dniu 15.07.2018 r.

.................................                            .......................................................................................
(data)                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


