Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
zaprasza do udziału

w konkursie ofert na usługę zabezpieczenia imprezy
„Święto Gminy Kalwaria Zebrzydowska 2022”
I. Organizator
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
Adres: ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33 873 37 71, strona: www.ckstkalwaria.com
1. Nazwa i termin imprezy: „Święto Gminy Kalwaria Zebrzydowska 2022"
30.07.2022 r. od godz. 15:00 do godz. 23:30
2. Teren imprezy: Kalwaria Zebrzydowska – parking przy stadionie sportowym, ul. Mickiewicza
16 z wyłączeniem kortów tenisowych
II . Zakres usługi
Konkurs ofert dotyczy zabezpieczenia imprezy plenerowej na parkingu przy stadionie CKSiT ul.
Mickiewicza 16
z wyłączeniem kortów tenisowych
Sobota, 30.07.2022 r.
od 15:00 do 23:30 – 10 agentów ochrony
od 18:00 do 23:30 – 2 agentów ochrony (zabezpieczenie sceny)
III. Założenia ogólne konkursu.
Przygotowanie planu i zabezpieczenie terenu imprezy masowej w czasie jej trwania zgodnie z
Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (m.in. wykonanie planu zabezpieczenia imprezy
masowej, zapewnienie kierownika ds. bezpieczeństwa imprez plenerowych).
IV. Oferta powinna zawierać
1. Dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem),
2. Koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
3. Posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4. Wykazanie się co najmniej trzema referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak
w przedmiocie zamówienia,
5. Opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi (ilość osób
planowanych do obsługi imprezy oraz cena roboczogodziny jednego pracownika).

V. Kryteria wyboru ofert
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy, który dokona wyboru oferty najlepiej
służącej realizacji usługi.
VI. Procedury związane z ofertą
1. Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 w Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki,

ul.

Mickiewicza 4,

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, z dopiskiem: „Zabezpieczenie

imprezy plenerowej – „Święto Gminy Kalwaria Zebrzydowska 2022" osobiście lub listem poleconym
(decyduje data wpływu do Organizatora). Jednocześnie oferty prosimy przesłać drogą mailową na
adres: biuro@ckstkalwaria.com.
2. Organizator konkursu dokona wyboru oferty w dniu 15.06.2022 r. o godzinie 14.00 w Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4.
3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy najpóźniej w dniu 20.06.2022 r.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

