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OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PARK KULTURY W STARACHOWICACH 

zaprasza do złożenia oferty na 

 

OCHRONA IMPREZY MASOWEJ:   DNI STARACHOWIC 2022 

 

1. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY : 

1) opis przedmiotu zamówienia: 

a. Zapewnienie ochrony imprezy masowej: „Dni Starachowic”, która odbędzie się w dniach 

20.08.2022r. i 21.08.2022r. na terenie rekreacyjnym MOSIR w Starachowicach, ul. Szkolna 14, 

27-200 Starachowice zgodnie z: 

- ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014  poz. 

1099 z późń zm.); 

- ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 

2013 r. poz. 611 z póź. zm.), 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie 

powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne 

(Dz. U. nr 183 poz. 1087). 

Przewidywana liczba uczestników imprezy : 4000 osób. Program Imprezy stanowi 

załącznik nr 1. Teren Imprezy określa mapa stanowiąca załącznik nr 2. 

b. Przygotowanie kompletniej, profesjonalnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji 

dotyczącej zabezpieczenia imprezy masowej spełniającej wymagania z ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych, w tym: 

 planu zabezpieczenia i ewakuacji Imprezy, 

 planu graficznego terenu Imprezy, 

 instrukcji na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i 

czasie Imprezy, 

 regulaminu obiektu (terenu), 

 regulaminu imprezy masowej 

 instrukcji określającej zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, 

 warunków łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy 

masowej. 

Wykonawca dostarczy w/w dokumentację w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej PDF i edytowalnej. 

c. Zatrudnieni do ochrony przez Wykonawcę pracownicy muszą spełniać wymogi Ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, 

jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowej i służby 

informacyjne. 
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Przewidywana orientacyjna ilość pracowników ochrony 

W dniu W godz. Ilość osób Osobogodz. 
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15:00 – 22:00 47 329 

22:00 – 23:00 27 27 

23:00 – 10:00 4 44 
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 15:00 – 22:00 47 329 

22:00 – 23:00 27 27 

                                                        Łącznie roboczogodzin                                         756 

 

 

llość roboczogodzin i osób koniecznych do ochrony jest orientacyjna. Ostateczna ilość pracowników 

zatrudnionych przy realizacji zlecenia zostanie ustalona z Wykonawcą zgodnie z przedstawionym przez niego 

planem zabezpieczenia Imprezy. Wykonawca nie będzie rościł żadnych pretensji do Zamawiającego w 

przypadku faktycznego zmniejszenia ilości godzin 

pracowników ochrony.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia (czasu ochrony) o 20 % w związku  

z nieprzewidzianymi okolicznościami. 

d. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

 pełnienia zadań służby porządkowej, służby informacyjnej i kierownika ds. bezpieczeństwa w 

rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 

 koordynowania działań wszystkich służb zabezpieczających imprezy, 

 pełnienia funkcji dowodzenia służbami zabezpieczeń, 

 oznakowanie terenu Imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 zapewnienia bezpieczeństwa wystawcom i wykonawcom biorącym udział w Imprezie, 

pracownikom Zamawiającego oraz osobom pracującym na rzecz wystawców, wykonawców i 

Zamawiającego, a także uczestnikom Imprezy (widzom), 

 zapewnienia nienaruszalności mienia Zamawiającego, wystawców i wykonawców 

(udostępnionych do zwiedzania wystaw, sprzętu muzycznego i oświetleniowego, stanowisk 

wystawienniczych, samochodów, bagaży itp.) przed rozpoczęciem Imprezy, podczas jej  

trwania i po zakończeniu, 

 zapobiegania atakom agresji, dewastacji, czynom chuligańskim i innym działaniom 

sprzecznym z obowiązującym porządkiem prawnym, 

 zabezpieczenia terenu wokół sceny i na widowni oraz uniemożliwienie wejścia osobom 

nieupoważnionym na teren zaplecza wraz z garderobami, 

 wprowadzenie wykonawców na teren zamknięty dla publiczności bezpośrednio przylegający 

do sceny i garderób, 

 uniemożliwienia przedostawania się osobom nieupoważnionym na teren Zamawiającego poza 

wyznaczony obszar Imprezy, 

 zapewnienia drożności dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych oraz dróg 
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ewakuacyjnych, 

 powiadamiania właściwych służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego), o 

konieczności podjęcia czynności leżących w zakresie ich kompetencji, 

 podejmowania wszelkich działań  zapewniających bezpieczny przebieg Imprezy w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami, 

 zapewnienia pracownikom ochrony środków łączności umożliwiających stały kontakt z 

kierownikiem ds. bezpieczeństwa, 

 powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiedniej sprawności 

fizycznej, intelektualnej umożliwiających należyte wykonanie zamówienia, 

 wyposażenie pracowników ochrony w środki przymusu bezpośredniego, 

 zapewnienie jednolitego umundurowania pracowników z widoczną nazwą agencji oraz identyfikatorem 

pracownika. 

e.  Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowią Istotne postanowienia umowy 

— załącznik nr 3 

2) termin wykonania zamówienia: 

a. ochrona imprezy: 20.08.2022r. i 21.08.2022r. 

b. wykonanie dokumentacji zabezpieczenia imprezy: do 10.07.2022r. 

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

a. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, ze posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm) 

b. Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze 

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co 

najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług ochrony plenerowych imprez 

masowych, w których uczestniczyło w każdej z nich min. 2000 uczestników. 

c. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca dysponuje liczbą co najmniej 30 osób posiadających kwalifikacje zgodne z 

wymogami aktów wymienionych w pkt. 2.1).a., w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, która w okresie ostatnich 

pięciu lat pełniła funkcję kierownika bezpieczeństwa imprezy masowej, w której uczestniczyło 

min. 2000 uczestników. 

d. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę min. 1 000 000,00 zł. 

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: Kopia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej 
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w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

b. Wiedza i doświadczenie: Oświadczenie, że Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa zamówienia polegające na 

świadczeniu usług ochrony plenerowych imprez masowych z podaniem przedmiotu, zakresu, 

dat wykonania i ilości uczestników — zgodnie ze wzorem stanowiącym złącznik nr 4. 

Referencje  lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w w/w 

oświadczeniu. 

c. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oświadczenie, ze Wykonawca dysponuje co 

najmniej 30 osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia w tym osobą posiadającą 

uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa — zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5. 

d. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Kopia polisy. 

5) Informacje a sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami: Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub telefonicznie. Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Tworzewska,  tel. 

533-033-308 email: biuro@parkkultury.eu. 

6) Termin związania ofertą: 20 dni od terminu składania ofert. 

7) Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać 

data sporządzenia,  zawierać adres lub siedzibą wykonawcy, nr telefonu, nr NIP, adres e-mail, 

powinna  być podpisana  czytelnie przez wykonawcę. Wzór oferty stanowi załącznik nr 6 — 

formularz ofertowy. Do oferty powinny być załączone dokumenty, o których mowa w pkt.2. 4). 

8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem 

poczty na adres Zamawiającego w terminie do 4.07.2022r. do godziny 10.00 w zaklejonej kopercie 

z napisem „OFERTA: OCHRONA IMPREZY MASOWEJ:  Dni Starachowic ". Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną, z zachowaniem w/w terminu na adres: 

biuro@parkkultury.eu. Otwarcie ofert odbędzie się  4.07.2022r o godzinie 11.00. 

9) Opis sposobu obliczenia ceny: W ofercie należy podać: 

a. stawkę roboczogodziny 

b. iloczyn stawki roboczogodziny i szacowanej ilości godzin (756). 

c. cenę oferty (netto/brutto) stanowiącej sumę iloczynu roboczogodzin i szacowanej ilości godzin  

10) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierowa! przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena 100% 

11) Informacje o formaInościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

a. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (informacja o terminie zawarcia 

umowy zostanie przekazana z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). W przypadku nie 

przystąpienia do zawarcia umowy Zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego 

Wykonawcy. 

b. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego zgodną z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 

do Ogłoszenia. 

12) Zamawiający w trakcie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy może wprowadzać zmiany do 

niniejszego ogłoszenia/zaproszenia. 

13) Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. 

14) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr PK.260.9.2022 
 
 

 
Program  DNI STARACHOWIC 

 
Impreza odbędzie się w Starachowicach - Plac Rekreacyjny  na terenie MOSIR ul. Szkolna 14   

w Starachowicach. Lokalizacja  miejsca imprezy 51.061334731895954, 21.072974997583465 

W imprezie przewidujemy udział ok. 4000 osób. 

 

20 sierpnia 2022 

 
1. Od 10.00 gotowość sceny 

2. Ok 13.00 próby OSTR SMOLASTY 

3. 16.00 Oficjalne rozpoczęcie Dni Starachowic 

4. Od 16.00 –do zakończenia imprezy Strefa Gastronomiczna  

5. Od 16.00 - do zakończenia imprezy Strefa Wystawiennicza  

6. 16.00-18.00 Prezentacje lokalnych zespołów hip-hopowych  

7. 19.00 Koncert SMOLASTY 

8. 20.30 Koncert OSTR 

9. Ok.22.00 Zakończenie pierwszego dnia 

 

21 sierpnia 2022 

1.  Od 9.00 do 14.00 – X MANia biegania  

2. Od 10.00 Strefa zabaw dla dzieci konkursy, warsztaty artystyczne i kreatywne, wata cukrowa, pop –corn    

3. Od 10.00 –do zakończenia imprezy Strefa Gastronomiczna  

4. Próba MEZO 

5. Próba KAYAH do 16.00 

6. 16.00 Prezentacje artystyczne zespołów lokalnych,  konkursy z nagrodami  

7. 18.30 -19.45 MEZO i Ewa Jach 

8. 20.30 KAYAH 

9. Ok.22.00 Zakończenie imprezy 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr PK.260.9.2022 

 

TEREN IMPREZY (mapa) 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr PK.260.9.2022 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA nr …………… 

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na: 
 

 

„Ochrona imprezy masowej: Dni Starachowic”. 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a. Zapewnienie ochrony imprezy masowej: „Dni Starachowic”, która odbędzie się w dniach 

20.08.2022r. i 21.08.2022r na terenie rekreacyjnym MOSIR ul. Szkolna 14 zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 

r. poz. 1099 z póżn zm); 

 Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 611 zgodnie z późn zm.); 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, 

jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne (Dz. U. nr 183 poz. 1087 zgodnie z późn zm.). 

b. Pełnienie roli służby porządkowej i informacyjnej Zamawiającego zgodnie z 

wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych . 

c. Wyznaczenie kierownika ds. bezpieczeństwa, który będzie reprezentował Wykonawcę 

i Zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w 

imprezie masowej, spełniającego wymogi Ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni 

spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne.. 

d. Oznakowanie terenu imprezy masowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

e. Przygotowanie kompletniej i profesjonalnej dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia 

imprezy masowej spełniającej wymagania z ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych, w tym: 
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 planu zabezpieczenia i ewakuacji Imprezy, 

 planu graficznego terenu Imprezy, 

 instrukcji na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu 

i czasie Imprezy 

 regulaminu obiektu (terenu), 

 regulaminu imprezy masowej, 

 instrukcji określającej zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, 

 warunków łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu 

imprezy masowej. 

f. Uzgodnienie dokumentacji o z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Wykonawca dostarczy w/w dokumentację w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej PDF i edytowalnej w terminie do 10.07.2022r. 

4. Oferta Wykonawcy i Ogłoszenie o zamówieniu stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji nr …………………………………., a w związku z tym – w myśl 

obowiązujących w Polsce przepisów prawnych – może świadczyć usługi polegające na 

ochronie obiektów i ochronie imprez masowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do opracowywania planów 

zabezpieczeń imprez masowych wyczerpujących znamiona Ustawy z dnia 20.03.2009 o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy i do wykonywania zlecanych zadań zgodnie z zasadami 

prowadzenia profesjonalnej działalności, a w szczególności do zatrudniania przy 

realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy osób odpowiednio przeszkolonych i 

posiadających cechy niezbędne do prawidłowego ich wykonywania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom ochrony jednolitego stroju 

(umundurowania) i wyposażenia w łączność radiową. 



Oznaczenie sprawy: PK.260.9.2022 

 

10 
 

§ 4 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i inne osoby, którym 

zleca wykonanie niniejszej umowy (na podstawie umowy - zlecenia, umowy o dzieło lub 

innych) oraz za działania tych osób. 

 
§5 

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu wykonania zabezpieczenia przez 

upoważnioną osobę. 

 
§6 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (obejmujące również 

szkody związane z ochroną imprez masowych) na sumę ubezpieczenia co najmniej  

1.000.000,00 PLN i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

§ 7 

1. Ustala się następujące warunki płatności Wykonawcy za wykonaną usługę: 

1) Koszt jednej roboczogodziny ochrony ustala się w wysokości …………zł netto plus 

23% podatku VAT, tj. razem ........................... zł 

Wynagrodzenie będzie stanowić iloczyn liczby roboczogodzin pracy pracowników 

ochrony realizujących usługę i określonej wyżej stawki za jedną roboczogodzinę. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą 

wystawienia faktury jest protokół stwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 
§ 8 

1. W przypadku niewłaściwego wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej 

Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia ustalonego wynagrodzenia, 

stosownie do stopnia naruszenia obowiązków przez Wykonawcę. Ponadto w takich 

przypadkach, a także w przypadkach nie wywiązania się z postanowień Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wynikłej dla Zamawiającego lub osób 

trzecich szkody. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego albo 

Wykonawcę z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, Wykonawca uiści 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2500,00 zł. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego albo 

Wykonawcę z przyczyn dotyczących wyłącznie Zamawiającego, Zamawiający uiści 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 2500,00 zł. 

4. W przypadku nie wykonania lub nienależytego przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca uiści Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy przypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot zastrzeżonych kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego. 

§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku: 

1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

2) łamania przepisów prawa, 

3) braku współpracy lub nie stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych z ramienia 

Zamawiającego za realizację imprezy, 

4) utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji Umowy (Koncesja), 

5) wygaśnięcia ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, lub częściowego 

wykorzystania sumy ubezpieczenia w zakresie zagrażającym niemożnością zaspokojenia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 

wykonania ochrony. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie środków przymusu bezpośredniego. 

3. Wykonawca w zakresie świadczonej usługi będzie przestrzegać przepisów gwarantujących 

nienaruszalność prawa i wolności obywateli oraz przepisów dotyczących ochrony porządku 

prawnego. 

§ 11 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszej umowy będą: 
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- ze strony Zamawiającego:………………., telefon: +………………., kom: ………………… 

- ze strony Wykonawcy: .........................., telefon: +........................, kom: ............................... 

 
§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron tej 

umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

1. Strony niniejszej umowy deklarują chęć porozumienia we wszystkich kwestiach spornych, 

które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. W razie niemożności dojścia do porozumienia na drodze negocjacji wszelkie spory z tytułu 

niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 14 

Wszelkie informacje i korespondencje dotyczące ochrony obie strony będą traktowały jako 

poufne. 

§ 15 

Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy będą 

rozstrzygane polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane 

zostaną pod rozstrzygnięcie przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 16 

Umowa zostaje zawarta na czas wykonania usługi tj. od daty zawarcia umowy do 

….………..r. 

 
§ 17 

Niniejszą umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu nr PK.260.9.2022 
 
 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunku wiedzy i doświadczenia 

Nazwa Wykonawcy ….............................................................................................................. 

Adres Wykonawcy …............................................................................................................... 

 
 

W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na: 

OCHRONĘ IMPREZY MASOWEJ:   DNI STARACHOWIC 

oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w 

celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks 

karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) 

oświadczamy, że Wykonawca, wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu 

usług ochrony plenerowych imprez masowych, w których uczestniczyło w każdej z nich 

min. 3000 uczestników. 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Lp. Nazwa i adres zamawiającego Przedmiot i zakres usługi Data 

Imprezy 

Ilość 

uczestników 

1.     

2.     

3.
    

Załączamy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 
 

 

 

 
 

  dn.    

 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu nr PK.260.9.2022 
 

 

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 
 

Oświadczenie 

o dysponowaniu osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

Nazwa Wykonawcy ….............................................................................................................. 

Adres Wykonawcy …............................................................................................................... 

 
 

W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na: 

OCHRONĘ IMPREZY MASOWEJ:  DNI STARACHOWIC 

oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń 

w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- 

Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) 

oświadczamy, że Wykonawca dysponuje liczbą co najmniej 30 osób posiadających 

kwalifikacje zgodne z wymogami aktów wymienionych w pkt. 2.1).a. ogłoszenia o 

zamówieniu, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, która w okresie ostatnich pięciu lat 

pełniła funkcję kierownika bezpieczeństwa imprezy masowej, w której uczestniczyło 

min. 3000 uczestników. 

 

 

  dn.    

 

(podpis  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu nr PK.260.9.2022 

 
O F E R T A 

Nazwa      Wykonawcy:................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
Adres /siedziba/: .................................................................................................... 

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

NIP:.....................................REGON:...................................................................... 
Imię i nazwisko przedstawiciela/i wykonawcy: 

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

Tel:......................................      fax:..................................................................... 

Strona internetowa:............................... e-mail:................................................. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr ………………………….r. na: 
 

„Ochronę imprezy masowej: DNI STARACHOWIC” 

 

- oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 

1) Stawka roboczogodziny: ………………………… zł netto ....................... zł brutto 

2) Iloczyn stawki roboczogodziny i szacowanej ilości godzin (756 h): 

……………………………….. zł netto ........................ zł brutto. 

3) Cena ofertowa stanowiąca sumę: [iloczynu stawki roboczogodziny i szacowanej 

ilości godzin]: …………………………….. zł netto, ................................ zł brutto 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam/y, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 

……………………………….i otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

2. Zrealizujemy zamówienie zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 

…………………………………….. 

3. Jesteśmy związani ofertą przez 21 dni /bieg upływu terminu związania ofertą liczy 

się z upływem wyznaczonego terminu składania ofert/. 
4. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia jest .................................. , 

telefon ……………………………………………. , e-mail ………………………………………… 

 
Załączniki do oferty: 

 
1. …………………………………………… 
2.   ……………………………………………. 

3.   ……………………………………………. 
4.   ……………………………………………. 
5.   ……………………………………………. 
6.   ……………………………………………. 

 
Oferta liczy ............... stron 

 

 

 

.............................dnia............................. ................................................... 
(miejscowość) (data) (podpis wykonawcy) 


