APiRGP.4030.5.2017

Prudnik, dnia 12.06.2077

r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NAWYKONANIE USI,UGI POLEGAJACEJ NA
CAI,ODOBOWEJ OCHRONIE TERENU TARGOWEGO PODCZAS zJ. Tnncow
PRZEDSI4BIORCZOSCI I RZEMIOSI,A INTER.REGION ,,DOM I OGR6D''
- wydatek nieobjgty przepisami ustawy z dtlta29 stycznia2004 r. Prawo zam6wiehpublicznych

l.

Zamawiaj4cy:
Gmina Prudnik -Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1,48-200 Prudnik
tel.77 437 66 55
NIP 755-l9I-13-62
2. P rzedmiot zam6wienia :

Ochronna terenu targowego 22. TargSw PrzedsiqbiorczoSci i Rzemiosla Inter-Region ,,Dom
Ogr6d", Prudnik, 01-03.09.2017 r., kt6ry stanowi6 bqdzie hala sportowa Osrodka Spottu
Ilekreacji w Prudniku przy'ul. Luczniczej I onz przylegajqcy do niej parking, teren tbr6w
luczniczych przy ul. Luczniczej ! oruz obiektu hotelowego przy torach luczniciych. -

i
i

Harmonogram ochrony:
1. Od godziny 14:00 w czwartek 31.08.20L7 r. do godziny 07:00 w piErek 01.09.2017 r.
- 2 osoby
2. Od godziny 07:00 w pi4tek 0I.09.2017 r. do godziny 20:00 w pi4tek 0L.09.20L7 r.- i.0 os6b
3. Od godziny 20:00 w pi4tek 0I.09.2017 r. do godziny 08:00 w sobotq 02.09.2017 r.- 2 osoby
4. Od godziny 08:00 w sobotq 02.09.20L7 r. do godziny 20:00 w sobotq 02.09.2017 r.- i.0 os6b
Od godziny 20:00 w sobote 02.09.2017 r. do godziny 08:00 w niedzielq 03.09.2017 r.
- 2 osoby
6. Od godziny 08:00 w niedzielq 03.09.2017 r. do godziny 21:00 w niedzielq 03,09.2017 r.
- L0 os6b

5'

Og6lny zakres dzialania sluzby ochronnej:

a)

zapewnienie bezpieczeristwa os6b znajduj4cych sie w granicach chronionego terenu
wystawowego w trakcie trwania 22. TargSw Przedsiqbiorczo6ci i Rzemiosla Inter-Region
,,Dom i Ogr6d";
b) ochrona mienia uczestnik6w Targ6w przed kradziezq zniszczeniem lub uszkodzeniem;
c) zapobieganie sytuacjofl, w kt6rych narazone moZe by6 zycie lub mienie uczestnik6w
Targ5w oraz innych osob przebywajqcych na terenie targowym, w trakcie jej trwania;
d) zapobieganie zaktr6ceniom porzEdku na terenie targowym oraz powiadamianie organizatora
o zdarzeniach powoduj qcych naruszanie porzqdku;
e) zabezpieczenie targ6w popruez uniemozliwienie nielegalnego wej6cia na teren targowy;

f) otwarcie i zamkniqcie terenu targowego zgodnie z godzinami przewidzianymi
w programie Targ6w oraz jej regulaminie;
wykonanie
innych czynnodci ochronnych wynikajqcych z koncepcji planu ochrony terenu
s)
targowego, kt6rej wstqpnie propozycja przedlozona zostanie wraz z ofertq.

Za\.1cznikami do zapytania of ertowe go :

L.

2'

Mapa terenu targowego.

Regulamin Targ6w
targowym.

otM

przepisy porz4dkowe obowi qzujqce

w jego trakcie na terenie

zapylanie ofertowe sNu|y tozeznaniu rynku i nie zobowi4zuje
Gminy prudnik -Agencji promocji
i Rozwoju Gminy Prudnik do zloheniazam6wienia.
3. Termin skladania ofert:
oferty skladad nale|y do dnia 19.06.2017 r. na adres e-mailowy:promocja@prudnik.pl
4. PlatnoSd:
Po wykonaniu umowy, przelew, termin platnoSci

Kryterium oceny oferty:
o wyborze ofert zadecyduje doswiadczenie

2l

dniod daty otrzymaniafaktury.

5.

oferent a (30%)

oraz

cena (70%).

i2 w okresie ostatnich trzech Iat przed, uplywem
co najmniej 6 imprez, kt6re polegaly na ochronie

zqmowtemo.

ielszei oferty, Zamawiaiqcy skontaktuje sig z wykonawcq, kt6ry zloiyl
Z lIrykonawcq zostanie podpisana umowa na realizacjg pizedmiotowego

6. ZawartoSd oferfy
Oferta zawierai powinna:
- wstepnA propozycjq ochrony terenu wystawowego,
- dokumenty po6wiadczajqce prawo do Swiadczenla.uslug z zakresu
ochrony,
- dokumenty po6wiadczaj4ce doSwiadczenie zawodowe oraz fachowosd
o#b, kt6ru sprawowa6
bqdq ochrone terenu wystawowego,
- cenQ netto oraz cenq brutto wykonania uslugi.
7. Dane kontaktowe:

promocji i Rozwoj
9ryiry Prudnik - Agencja

00 prudnik, ul. Rynek

Tel.77 437 66 55, fax. 77 43873 03; e-mail:

ngencji
mgr ini.
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