Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza do składania
ofert na zabezpieczenie (ochronę) podczas imprezy Dni Bolesławca 2018
(Ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 2018 roku)
Przedmiot oferty:
Impreza plenerowa Dni Bolesławca (miejsce: plac Piłsudskiego), 23 i 24 czerwca 2018r. z elementem
Imprezy masowej* koncert disco - polo:
24 czerwca w godz. 19.00 – 23.00 (3 zespoły)
*wiek osoby chroniącej imprezę masową nie może przekraczać 45 lat, każda osoba musi posiadać
stosowne uprawnienia
Zakres oferty:
1. Zabezpieczenie terenu imprezy w czasie jej trwania (m.in. patrole), ochrona mienia w nocy, przed i
po imprezie,
2. Przygotowanie planu i zabezpieczenie imprezy masowej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez
masowych, z dnia 20 marca 2009 r. (m.in. wykonanie graficznego planu zabezpieczenia imprezy
masowej, opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy, zapewnie kierownika ds. bezpieczeństwa
imprez masowych)
Podstawowe elementy oferty:
- imię i nazwisko, nazwa oferenta oraz aktualny wpis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /potwierdzone kserokopie/
- wykaz zleceń o podobnym charakterze/referencje
- koncesja
- posiadane przez firmę ubezpieczenie OC
- opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi, m.in.:
 stawki godzinowe pracowników służb porządkowych i średnia wieku pracowników
 stawki godzinowe pracowników służb informacyjnych
 stawki godzinowe pracowników ochrony mienia i dozoru
 stawki poszczególnych usług składających się na realizację zlecenia
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Organizatora komisję oceniającą.
Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria: zaproponowane warunki finansowe, jakość
świadczonych usług, referencje, doświadczenie we współpracy z organizatorem:
Cena – 50%
Wiek – 40 %
Płeć – 10 %
Organizator zastrzega sobie:
- prawo do zaproszenia wybranych oferentów do negocjacji,
- prawo odstąpienia od wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny,
Po ostatecznym wyborze oferty zostanie zawarta stosowna umowa.
Koperta winna być oznaczona odpowiednio do złożonej oferty:
Dni Bolesławca 2018 - ochrona imprezy i koncertu
Oferty należy składać pocztą lub osobiście do 24 kwietnia 2018 do sekretariatu
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki,
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 075/ 6445593
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Ewa Lijewska - Małachowska

