Ogłoszenie z dnia 17 czerwca 2010
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu
/Organizator/ zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie /ochronę/ imprezy plenerowej
– Bolesławieckie Święto Ceramiki,
które odbędzie się w centrum miasta Bolesławiec
Przedmiot oferty
Impreza plenerowa Bolesławieckie Święto Ceramiki z elementem imprezy masowej /koncerty gwiazd/,
organizowana w dniach 18 – 22 sierpnia 2010 r.
Zakres oferty
Przygotowanie planu i zabezpieczenie terenu imprezy w czasie jej trwania (m.in. patrole, zamknięcie
ulic), ochrona mienia w nocy, przed i po imprezie, zabezpieczenie imprezy masowej (Koncerty) zgodnie
z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (m.in. wykonanie planu zabezpieczenia imprezy
masowej, zapewnienie kierownika ds. bezpieczeństwa imprez plenerowych).
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
 stawki godzinowe pracowników służb informacyjnych
 stawki godzinowe pracowników ochrony mienia i dozoru
 stawki poszczególnych usług składających się na realizację zlecenia
- informacje dodatkowe m.in. średni wiek pracowników, upusty
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Organizatora komisję oceniającą.
Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
- zaproponowane warunki finansowe
- jakość świadczonych usług
- referencje
Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych oferentów do negocjacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od wybrania którejkolwiek z ofert. Po ostatecznym
wyborze oferty zostanie zawarta stosowna umowa.
Oferty należy składać pocztą lub osobiście do 25 czerwca 2010 do godz. 14.00 w sekretariacie
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec /wejście od ulicy
Łukasiewicza/Bankowej/
Koperta winna być oznaczona odpowiednio do złożonej oferty:
Ochrona - Bolesławieckie Święto Ceramiki 2010
Szczegółowe informacje można uzyskać w BOK - MCC pl. Piłsudskiego 1c,
pokój nr 9.3, tel. 075 644 21 46 lub e-mail: impresariat@bok.boleslawiec.pl
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