APiRGP.403 0,2.2017

Prudnik, dnia 09.03.2011

r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USLUGI POLEGAJ.{CEJ NA
CAI-ODOBOWEJ OCHRONIE TERT]NU TARGOWEGO PODCZAS 20. WYSTAWY
TWORCOW LUDOWYCH I IIiZEMIOSI,A ARTYSTYCZNEGO POGRANICZA
POLSKO
- CZESKIEGO
- wydatek nieobjgty przepisami ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri
publicznych

l,

Zamawiaj4cy:

Gmina Prudnik -Agencja Promocji i Rozwoiu Gminy prudnik
Lrl. Rynck 1. 48-200 Pruclnik
tet l7 437 66 55
NIP 755- t91-t3-62

2. Przedmiot zamriwienia:
Ochronna terenu targowego 20. Wystawy Tw5rc6w Ludowych i Rzemiosla Artystycznego
Pogranicza Polsko - Czeskiego, Prudnik,02-04.06.2077 r., ktory stanowi6 bqdzie hata sportowa
Osrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku przy ul. Luczniczej I oraz przylegaj4cy do niej parking,
teren torow luczniczych przy ul, Lucznir:zej I oraz obiektu hotelowego p.ry iorach luczniizych. I-larmonogram ochrony

1'

2.

3'

4,
5,

6'
7.

:

Od godziny 14:00 w cz\^'artek 01.06,2017 r. do godziny 08:00 w pi4tek 02.06.2017

r,

-

2 osoby
Od godziny 08:00 w pi4tek 02.06.2077 r. do godziny 20:00 w pi4tek 02.06,20IT r.- 10 os6b
Od godziny 20:00 w piqtek 02,06.2017 r, do godziny 08:00 w soborq 03.06.2017 r,- 2 osoby
Od godziny 08:00 w sobotqr 03.06,2017 r. do godziny 20:00 w sobotq 03.06.2017 r.- 10 os6b
Od godziny 20:00 w sobotQ 03,06.2017 r. do godziny 08:00 w niedzielq 04.06,2017 r,
- 2 osoby
Od godziny 08:00 w niedzielq 04.06.2077 r, do godziny 22:00 w niedzielq 04.0G.2017 r.
- 10 os6b
Od godziny 22:00 w niedzielq 04.06.2017 r. do godziny 10:00 w poniedzialek 05.06.2017 r,
- 2 osoby

Og6iny zakres dzialania sluzby ochronnej:

a) zapewnienie bezpieczerist,wa
wystawowego

b)
c)
d)
e)

w

os6b znajdujqcych siq w granicach chronionego terenu
trakcie trwania 20, Wystawy Tw6rc6w Ludowych i Rzemiosla

Artystycznego Pogranicza llolsko - Czeskiego;
ochrona mienia uczestnik6rv Wystawy przed kradzieL4, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
zapobieganie sytuacjom, w kt6rych narazone moze by6 zycie lub mienie uczestnik6w
Wystawy oraz innych osob przebywaj4cych na terenie wystawowyrTt, w trakcie jej trwania;
zapobieganie zakloceniom porzqdku na terenie wystawowym oraz powiadamianie
organizatora o'zdarzeniach powodujqcych naruszanie porzEdku;
zabezpieczenie wystawy poprzez uniemozliwienie nielegalnego wejScia na teren
wystawowy;

f)
o'l

6)

otwarcie i zamkniqcie terenu wystawowego zgodnie z godzinami przewidzianymi
w programie Wystawy oraz jej regulaminie;
wykonanie innych czynnoSci ochronnych wynikajqcych z koncepcji planu
ochrony terenu
wystawowego, kt6rej wstqpnie propozycja przedlozona zostanie
wrua i oferta,

Z atr4cznikami

1.

2'

do zapytania

o f e rto,we

go

:

Mapa terenu targowego.
Regulamin Wystawy oratz przepisy porz4dkowe obowi4zuj4ce
wystawowym.

w jej trakcie na terenie

7'apytanie ofertowe slu2y rozeznaniu rynku i nie zobowiqzuje
Gminy prudnik

-Agencji promocji

i Rozwoju Cminy Prudnik do z.lo2enia zamowienia.
3. Termin skladania

ofert:

Oferty skladai nale|y do dnia 23.(13.2017 r. na adres e-mailowy: promocja@prudnik.pl
4. PlatnoSd:
Po wykonaniu umowy, przelew. termin ptatnoSci

2l

dni od daty otrzymania faktury,

5. Kryterium oceny oferfy:
o wyborze ofert zadecyduje doswiadczenie oferent a (30%) oraz cena (70%).
DoSwiadczenie - Wykonawca musi wykazac, iz w okresie ostatnich ftzech lat przed,
uplywem
terminu skladania ofert wykonal r-rslugi ochrony co najmniej 6 imprez, kt6re polegaly na ochronie
os6b i mienia podczas imprez plenerowych.

Po v'r'borze nuikorz.vstnic.i.sze.i q/'crty, Zamau,iajqc'y.skontaktuje sig z Wykonawcq, kt6ry zlo2yl
nuikorzystnielszq olert?. Z Wykonau,c'q zoslanie pr.tclpisana umov,a na realizacjg przedmi'otowego
zum6wienia.
6. Zawarto5d oferfy
Oferta zawierai powinna:
- wstQpnE propozycjq ochrony terenu wysrawowego,
- dokumenty poswiadczaj4ce prawo do Swiadczenia uslug z zakresu ochrony,
- dokumenty poSwiadczaj4ce doswiadczenie zawodowe oraz fachowosc osob, kt6re sprawowai
bqdq ochronq terenu wystawo\^rego,
- cenQ netto oraz cenq brutto w,ykonania uslugi.
7. Dane kontaktowe:
Gnrina Prudnik - Agencia Prornocj;i i Rozwoju Gminy Prudnik 48-200 Prudnik, ul. Rynek
ta/.77 -137 66 55, /ax 77 138 73 0.3, e-mail. prontoc.iof@,prudnik.pl
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