
ZAPYTANIE CENOWE 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Zamawiający: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 3, 58-140 

Jaworzyna Śląska, NIP 884-00-32-710 

 

Zaprasza do złożenia ofert na: Organizacja ochrony imprezy masowej „Dni Jaworzyny Śląskiej 

2019” oraz ochrona strefy cateringu 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie imprezy masowej, artystyczno-rozrywkowej 

pod nazwą „Dni Jaworzyny Śląskiej 2019”, która odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2019 r. w 

Jaworzynie Śląskiej na terenie obiektu Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 1. 

Przewidywana maksymalna ilość osób przebywających na terenie imprezy masowej – 1500 

osób. 

W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje: 

 Zabezpieczenia służby bezpieczeństwa i służby informacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U.  2017 poz. 1160),   

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wymogów, 

jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i 

służby informacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1347) podczas imprezy według 

harmonogramu: 

o 07.06.2018 r. – od 17:30 do 02:00 – 22 agentów ochrony 

o 08.06.2018 r. – od 18:00 do 02:00 – 22 agentów ochrony 

 Zabezpieczenie służby porządkowej w strefach gastronomii i rozrywkowej (poza 

terenem imprezy masowej) w postaci patrolów agentów ochrony, łącznie 6 osób 

zgodnie z harmonogramem: 

o 07.06.2018 r. – od 17:30 do 01:00 – 8 agentów ochrony 

o 08.06.2018 r. – od 15:00 do 02:00 – 8 agentów ochrony 

 Zapewnienie spośród agentów ochrony osoby mającej uprawnienia kierownika 

bezpieczeństwa imprezy masowej, zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

02 września 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw 

bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1347) 

 Współpraca z Zamawiającym podczas tworzenia planu zabezpieczenia imprezy 

masowej i ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej, 

 Obowiązki Wykonawcy podczas imprezy:  ochrona osób i mienia, podejmowanie 

interwencji w przypadku zakłóceń porządku publicznego, opróżnianie terenu imprezy 

(w terminie podanym przez zamawiającego) z uczestników imprezy, z wyłączeniem 

osób wskazanych przez zamawiającego. 

2. Termin realizacji zamówienia: 7-8.06.2019 r. 

3. Okres gwarancji: nie dotyczy 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat SOKiBP, ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna 

Śląska lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sokibp.pl do 08.03.2019 r. 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwester Bartczak, 504 088 676 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim. 
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