
Załącznik nr 1 

 
do regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 
 
 

 
Znak : SOK.261.1.2020 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N. 
 

Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia 
podczas imprezy masowej – Festiwal Lata w Miękini 

 

1) Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas 
imprezy masowej – Festiwal Lata w Miękini.  
2) Zakres usługi: 

a) Zapewnienie ochrony (w tym 3 pracowników z licencją, wiek pracowników – 18-50 lat, ilość 
kobiet nie może przekroczyć 20% całkowitej liczby pracowników ochrony) podczas 
organizowanej imprezy plenerowej o charakterze masowym (przewidywana liczba 
uczestników imprezy w dniu 08.08.2020 – 2000 os., a w dniu 09.08.2020 – 1500 os.), 
 

b) Zapewnienie obsługi medycznej w postaci jednego zespołu wyjazdowego bez lekarza          
(karetka pogotowia wraz z obsadą jednego ratownika medycznego i kierowcy) oraz 
jednego patrolu ratowniczego, 
 

c) Zapewnienie 150 mb płotków scenicznych ciężkich oraz 100 mb płotków lekkich  wraz z ich 
montażem, demontażem oraz transportem. Płotki powinny ogradzać scenę, stanowisko 
realizatorów dźwięku i światła oraz być połączone tunelem dającym możliwość 
swobodnego poruszania się. 
 

d) Przygotowanie dokumentacji - załatwienie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z 
uzyskaniem zgodny na przeprowadzenie imprezy masowej zgodnie z Ustawą o 
bezpieczeństwie imprez masowych. 

 
3)Nazwa i adres zamawiającego: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini 
ul. Kościuszki 43 
55-330 Miękinia 
www.kultura.miekinia.pl 
e-mail: zyta.miciak@kultura.miekinia.pl,  
tel. /071/ 7359205  fax /071/ 7359200 

 
4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 
5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty  najkorzystniejszej za 
pomocą aukcji. 
6) Termin wykonania zamówienia: 

 Od dnia   07.08.2020r. od godz. 20:00 do godz. 08:00 dnia 10.08.2020r.   
7) Warunki płatności:  

 forma: przelew w terminie do 21 dni od dnia doręczenia faktury. 
8) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini 

ul. Kościuszki 43 55-330 Miękinia   do dnia 21.02.2020r. do godz. 14:00    
 



 
 

1. Forma złożenia oferty 
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w formie: 

 pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini 
 ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia  
 

2. Nazwa i adres wykonawcy 
Nazwa 

…………………………………………………………………………………………………….........

................................................................................................................................................. 

Adres………………………………………………………………………....................................

………………………………................................................................................................... 

NIP……………………………………………….. 

Bank......................................................................................................................................... 

Nr rachunku 

bankowego…………………………………………………………………………………............... 

3. Kryterium wyboru oferty jest cena. 

 

Zakres usługi: 

 

Ochrona Koszt  

netto/brutto 

 

Zapewnienie ochrony  

7 – 10.08.2020r. 

 

  

 

Stawka za 1 godzinę pracy 

pracownika ochrony 

 

 

 

 

Rodzaj usługi 

 

Koszt 

netto/brutto 

 

Zapewnienie obsługi medycznej 

 

 

 

Zapewnienie płotków scenicznych 

 

 

 

Dokumentacja  

 

 

 



Łączny koszt  wykonania usługi:  ………………………………………netto zł. 

 

(słownie:………………………………………………………………….netto zł.) 

 

Łączny koszt  wykonania usługi:  ………………………………………brutto zł. 

 

(słownie:………………………………………………………………….brutto zł.) 

 

 

 

 

 
* W przypadku równorzędnych ofert wygrywa zleceniobiorca, którego punkt  położony jest jak 
najbliżej siedziby Zamawiającego. 
 

a) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
      niego zastrzeżeń. 
b) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty 

są: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2)  
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3) 
3) zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 4) 
4) harmonogram pełnienia ochrony imprezy (załącznik nr 5) 
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i 
Urzędem Skarbowym. 

 
 
 
 

 
 
…........................., dnia ….................                     
                                                                          ……………………………………. 
                                                                                                        podpis osoby uprawnionej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2  
 



......................................    ....................................., ...................... 

       pieczęć Wykonawcy         miejscowość        data 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Nazwa zadania: 

 

„Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej 

– Festiwal Lata w Miękini” 

 
Niniejszym oświadczam\y, że stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych spełniam/y warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

     

 ........................................................................................ 

                    podpis i pieczątka imienna uprawnionego 

 (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3  
 



......................................     ....................................., ........................ 

        pieczęć Wykonawcy          miejscowość  data 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

 

Nazwa zadania: 

 

„Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej 

– Festiwal Lata w Miękini” 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

....................., dnia ................ ............................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 

 



UMOWA …………………….. 
 
zawarta w dniu ……………………..roku w Miękini pomiędzy: 
Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Miękini, ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia  
NIP: 913-15-14-106  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora SOK Miękinia – Małgorzatę Sidorską-Sujecką 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Pani Marty Górka 
zwanych dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
reprezentowaną przez: 
…………………………………….. 
zwaną dalej  „WYKONAWCĄ” 
 
Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość ustalonego zamówienia, które nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późniejszymi zmianami) w związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem  
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini. 

 

 
o następującej treści: 
 
ZAKRES USŁUGI 

§1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zapewnienia ochrony imprezy 
plenerowej o charakterze masowym pod nazwą:  „FESTIWAL LATA w MIĘKINI”. 
 
Ochrona imprezy będzie pełniona wg poniższego harmonogramu: 
 
07.08.2020 
w godz. 20:00 – 00:00 – 2 pracowników ochrony 
08.08.2020 
w godz. 00:00 – 08:00 – 2 pracowników ochrony 
w godz. 08:00 – 16:00 – 4 pracowników ochrony 
w godz. 16:00 – 20:00 – 10 pracowników ochrony 
w godz. 20:00 – 00:00 – ……… pracowników ochrony (impreza masowa) 
 
09.08.2020 
w godz. 00:00 – 02:00 – 15 pracowników ochrony  
w godz. 02:00 – 17:00 – 2 pracowników ochrony 
w godz. 17:00 – 19:00 – 10 pracowników ochrony 
w godz. 19:00 – 23:30– ……….. pracowników ochrony (impreza masowa) 
10.08.2020 
w godz. 23:30 – 08:00 – 2 pracowników ochrony 
 
Strony umowy ustalają, że ilość godzin zabezpieczenia imprezy może ulec wydłużeniu w zależności od 
potrzeb prawidłowego zabezpieczenia przebiegu imprezy. Wiek pracowników ochrony – 18-50 lat, ilość 
kobiet nie może przekroczyć 20% całkowitej liczby pracowników ochrony. 
 
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zapewnienie obsługi medycznej w postaci karetki 
pogotowia wraz z obsadą jednego ratownika medycznego i kierowcy oraz dwu osobowy patrol medyczny. 



Usługa realizowana będzie w dniu 08.08.2020 r. od godz. 16:00 do godz. 02:00 dnia 09.08.2020 r. oraz w 
dniu 09.08.2020 r. od godz. 17:00 do godz. 23:30. 
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zapewnienie płotków scenicznych w ilości: 150 mb 
płotków scenicznych ciężkich oraz 100 mb płotków lekkich wraz z ich montażem i demontażem oraz 
transportem. 
4.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie załatwienie wszelkich niezbędnych pozwoleń 
związanych z uzyskaniem zgodny na przeprowadzenie imprezy masowej i dostarczenie ich do siedziby 
Zamawiającego nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy. 
 
WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

 
§2 

1. Całokształt prac związanych z prawidłowym wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy  będzie 
koordynował:  
…………………………….. tel. ……………………….. 
2. Nadzór nad wszelkimi sprawami merytorycznymi wynikającymi z niniejszej umowy oraz uprawnienia do 
sprawdzania wykonywania postanowień umownych i kontaktów z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego  
będzie sprawował: 
Małgorzata Sidorska-Sujecka tel. 501-861-341 . 
 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności ochronnych przy pomocy pracowników ochrony 
posiadających stosowne przeszkolenie w zakresie ochrony imprez o charakterze masowym. 
2. Pracownicy ochrony podczas pełnienia czynności ochronnych wyposażeni będą w: 

b) bezprzewodowe środki łączności, 
c) ubrania służbowe z umieszczonym w sposób widocznym logo i identyfikatorem, 
d) środki ochrony osobistej, 
e) środki techniczne niezbędne do skutecznej realizacji niniejszej umowy. 

3. Środki wymienione w ust. 2 stanowią własność Wykonawcy.  
4. Pracownicy ochrony w czasie wykonywania czynności związanych z prawidłowym zabezpieczeniem 
imprezy o charakterze kulturalnym będą wykonywać następujące czynności: 

 sprawdzać uprawnienia do przebywania na imprezie, 

 legitymować osoby, w celu ustalenia ich tożsamości, 

 przeglądać zawartość bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że wnoszą one lub posiadają 
przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009r.  O bezpieczeństwie 
imprez masowych.  

 wydawać plecenia porządkowe osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 
niezgodnie z regulaminem imprezy , 

 ujmować, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, 

 nie wpuszczać na imprezę masową osób, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące 
wstępu na imprezę , zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach 
przeprowadzania imprez , 

 dokumentować czynności w formie Notatki Służbowej lub Protokołu, 

 wykonywać inne czynności mające na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu imprezy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009r.  O bezpieczeństwie imprez masowych 
oraz Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia. 

5. Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy (Kierownik ds. Bezpieczeństwa) jest zobowiązany do 
powiadamiania osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego nagłych zdarzeniach zaistniałych podczas 
trwania imprezy. 



6. Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy (Kierownik ds. Bezpieczeństwa) jest zobowiązany do 
współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia podczas trwania imprezy z 
właściwą terenowo jednostką policji oraz współdziałania ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w 
zabezpieczeniu imprezy masowej, 
7. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego może żądać od członków służby porządkowej wykonania 
określonych czynności pod warunkiem, że mieścić się będą w przedmiocie Umowy, nie będą naruszać 
przepisów prawa oraz nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa podczas trwania imprezy. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§4 
1. Wykonawca w toku wykonywania Umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością. 
Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez personel 
Wykonawcy lub osoby trzecie w przypadku nie zachowania przez personel Wykonawcy należytej 
staranności przy wykonywaniu umowy. 
2. Wykonawca nie odpowiada za szkody, które powstały pomimo złożenia wniosku przez 
Wykonawcę określonego w § 5 ust. 5. 
3. Za udokumentowane szkody zgodnie z ust. 1 Wykonawca odpowiada finansowo do kwoty 20.000,00 
euro. 
4. Wykonawca nie odpowiada za szkody, które powstały: 
a) pomimo prawidłowego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 
b) w wyniku działania siły wyższej. 
5. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia na kwotę ……………. 
 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§5 
1. Zamawiający zapewnia spełnienie wszelkich wymogów określonych stosownymi przepisami dotyczących 
jego obowiązków przy organizacji imprezy o charakterze kulturalnym, a w szczególności zapewnia: 

c) wymogi określone stosownymi przepisami prawa, 
d) pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno – sanitarne, 
e) drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i policji, 
f) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędny przy zabezpieczeniu działań ratowniczo – 

gaśniczych. 
2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie dokumenty i informacje mogące mieć wpływ na właściwe 
wykonanie usługi. 
3. W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca ma prawo odstąpić od realizacji 
niniejszej Umowy bez jakichkolwiek dla niego skutków prawnych i finansowych. 
4. Pracownikom ochrony na czas realizacji umowy zostaną stworzone warunki pełnienia ochrony w postaci 
dostępu do toalety. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do składania wniosków do Zamawiającego dotyczących właściwego 
zabezpieczenia, jeżeli dostrzeże nieprawidłowości lub zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. 
 
 
 
 
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANĄ USŁUGĘ 

§6 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  Wynagrodzenie w kwocie ………………………….zł brutto (słownie: 
…………………………………… 00/100 brutto) za pełnienie czynności zabezpieczenia imprezy plenerowej o 
charakterze masowym (zgodnie z § 1 niniejszej umowy) przelewem, w terminie 7 dni od otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Zamawiający wpłaci kwotę, o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy : 
……………………………………………………………………………….. 
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§7 

1. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z  niniejszej 

umowy, a zwłaszcza określonych w §3, Zamawiający potrąci karę umowną  w wysokości 30 % 

wynagrodzenia netto określonego w §6 za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, o 

którym mowa w §6. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Rezygnacja przez którąkolwiek ze stron z realizacji wykonania postanowień niniejszej umowy na 14 dni 

przed rozpoczęciem imprezy pociąga za sobą konieczność wypłaty przez stronę odwołującą 100% 

kwoty zawartej w §6. 

 
§8 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
§9 

1. Przy rozwiązywaniu ewentualnych spraw spornych nie unormowanych niniejszą umową, strony będą 
kierowały się przepisami Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób polubowny, będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Umowy w celu dostosowania jej do 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Wszelkie pisma, zawiadomienia, oraz ewentualne roszczenia odszkodowawcze dotyczące realizacji 
niniejszej Umowy powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy. 
 

§10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 07 sierpnia 2020 r. od godz. 20:00  do dnia 
10 sierpnia 2020 do godz. 8:00. 
 

§11 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 
 



 

FESTIWAL LATA 2020 
 
Ochrona imprezy będzie pełniona wg poniższego harmonogramu: 
 
07.08.2020 
w godz. 20:00 – 00:00 – 2 pracowników ochrony 
08.08.2020 
w godz. 00:00 – 08:00 – 2 pracowników ochrony 
w godz. 08:00 – 16:00 – 4 pracowników ochrony 
w godz. 16:00 – 20:00 – 10 pracowników ochrony 
w godz. 20:00 – 00:00 – ……… pracowników ochrony (impreza masowa) 
09.08.2020 
w godz. 00:00 – 02:00 – 15 pracowników ochrony  
w godz. 02:00 – 17:00 – 2 pracowników ochrony 
w godz. 17:00 – 19:00 – 10 pracowników ochrony 
w godz. 19:00 – 23:30 – ……….. pracowników ochrony (impreza masowa) 
10.08.2020 
w godz. 23:30 – 08:00 – 2 pracowników ochrony 

 
 
 
 
 

 
 


