APiRGP.4O3 0.7 .2017

Prudnik, dnia 10.10.2017

r.

ZAPYTANIE OF'ERTOWE NA WYKONANIE USLUGI POLEGAJ,+CEJ NA OCHRONIE
TERENU PODCZAS JARMARKU BOZONARODZENIOWEGO NA PRUDNICKIM
RYNKU
- wydatek nieobjgty przepisami ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wienpublicznych
1. Zamawiaj4cy:
Gmina Prudnik -Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul. Rynek \,48-200 Prudnik
tel.77 437 66 55
NIP 755-19t-13-62
2. P rzedmiot zam6wienia :
Ochronna terenu .Iarmarku Bo2onarodzeniowego 08-10.12.2017 r., kt6ry stanowii bgdzie rynek
w Prudniku. Harmonogram ochrony:
1. Od godziny 18:00 w Srodg 06.12.2017 r. do godziny 08:00 w czwartek 07 .12.2017 r. - 2 osoby
2. Od godziny 18:00 w czwartek 01.12.2017 r. do godziny 08:00 w pi4tek 08.12.2017 r. - 2
osoby
3. Od godziny 18:00 w pi4tek 08.12.2017 r. do godziny 10:00 w sobotE 09.12.2017 r. - 2 os6b
4. Od godziny 18:00 w sobotg 09.12.2017 r. do godziny 10:00 w niedzielg 10.12.2017 r. - 2
osoby
5. Odgodziny 18:00wniedzielg 10.12.2017 r. do godziny 10:00wponiedzialek 11.12.2017 r.2 os6b

Og6lny zakres dzialania sluzby ochronnej:
a) ochrona mienia organizatora jarmarkuprzedkradzielq, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

b)

ochrona mienia uczestnik6w jarmarku przedkradzieaq, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

c)

zabezpreczenie terenu poprzez uniemozliwienie nielegalnego wejScia na teren jarmarku;

d) wykonanie

innych czynno6ci ochronnych wynikaj4cych z koncepcji planu ochrony terenu jarmarku, kt6rej wstgpnie propozycja przedLohona zostanie wraz z ofert4.

Zapytanie ofertowe slu?y rozeznaniu rynku i nie zobowiqzuje Gminy Prudnik
i Rozwoju Gminy Prudnik do zloheniazam6wrcnia.

- Agencji Promocji

3. Termin skNadania ofert:
Of-erty sklada6 nale?y do dnia 17.I0.2017 r. na adres e-mailowy: promocja@prudnik.pl
4. PlatnoSd:
Po wykonaniu umowy, przelew, termin platnoSci

2I

dni od daty otrzymania faktury.

5. Kryterium oceny oferty:
O wyborze ofert zadecyduje doSwiadczenie oferenta (30%) oraz cena (70%).

DoSwiadczenie

- Wykonawca musi wykaza6,i2 w okresie ostatnich tzechlatprzed,uplywem terminu
skladania ofert wykonal uslugi ochrony co najmniej 6 imprez, kt6re polega|y na ochronie os6b i
mienia podczas imprez plenerowych.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajqcy skontaktuje sig
najkorzystniejszq ofertg.
zam6wienia.

Z Wykonawcq zostanie podpisana

z Wykonawcq, ktdry zto2yt
umowa na realizacjg przedmiotowego

6. ZawartoSd oferty
Oferta zawiera6 powinna:
- wstgpn4 propozycjg ochrony terenu jarmarku,
- dokumenty poSwiadczajqce prawo do Swiadczenia uslug zzal<resuochrony
- dokumenty po6wiadczaj1ce do6wiadczenie zawodowe oraz fachowoSd os6b, kt6re sprawowa6
bEd4 ochrong terenu targowego,
- ceng netto oraz ceng brutto wykonania uslugi.
7. Dane kontaktowe:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik 48-200 Prudnik, ul. Rynek I
Tel.77 437 66 55,fax.77 438 73 03, e-mail;

