
Gostynin, dn. 18 czerwca 2018 r. 

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie i Urząd Miasta Gostynina ogłaszają konkurs ofert na usługę 

ochrony fizycznej podczas imprezy plenerowej w dn. 28-29 lipca 2018 r. 

 

ORGANIZATOR:  

• Miejskie Centrum Kultury ul. 18 stycznia 2, 09-500 Gostynin Kontakt: 24 235 34 47; e-mail: 

sekretariat@mck-gostynin.pl  

• Urząd Miasta Gostynina ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Kontakt: tel. 24 236 07 33, 24 236 07 36; e-

mail: promocja@gostynin.pl  

 Agencja Rozwoju i Promocji Zamek sp. z o.o. ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin Kontakt: 24 235 45 00  

Impreza: 

IV Jarmark Gostyniński św. Jakuba. Impreza odbywać się będzie na terenie Zamku i Podzamcza (ul. 

Zamkowa 31, 09-500 Gostynin) 28-29 lipca 2018 r.  

 

Do zadań pracowników ochrony podczas imprezy należeć będzie: 

- Punktualne rozpoczęcie pracy na wyznaczonym posterunku, 

- Ochrona osób przebywających na terenie imprezy i mienia, 

- Kontrola ruchu osobowego i kontrola pojazdów wjeżdżających na teren imprezy, 

- Wyrywkowa kontrola osób przebywających na terenie imprezy, 

- W sytuacji pożaru lub innego zagrożenia obowiązek przeprowadzenia ewakuacji, 

- Ochrona garderoby zespołów przed włamaniami i dozór podczas przejazdu busa na scenę, 

- Zabezpieczenie wejść na teren obiektu (zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz 

napojów, z wyłączeniem wody i napojów bezalkoholowych w butelkach plastikowych do 0,5 l.),  

- Ochrona sceny i zaplecza scenicznego przed wtargnięciem niepowołanych osób, w razie potrzeby 

wykonujące działania prewencyjne mające na celu utrzymanie względnego ładu i porządku na terenie 

imprezy, 

- Sprawdzanie terenu pod kątem zagrożenia – rutynowe patrole, 

- Monitoring wizyjny, 

- Kontrola trzeźwości w uzasadnionych przypadkach, 

- Współpraca z policją, pogotowiem, strażą pożarną i Innymi organizatorami, 

- Kontrola osobista w wyjątkowych sytuacjach. Taka kontrolę może przeprowadzić osoba tylko o tej 

samej płci z poszanowaniem godności osoby rewidowanej. W przypadku znalezienia przedmiotów 

niebezpiecznych i niedozwolonych pracownik ochrony musi niezwłocznie powiadomić policję i 

przełożonych, 
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- Reakcja na wykroczenia oraz inne formy łamania prawa, a także bezzwłoczne powiadomienie 

organów ścigania o popełnieniu przestępstwa, 

- W przypadku popełnienia przestępstwa pracownik ochrony ma obowiązek ująć sprawcę, a następnie 

przekazać go w ręce policji. Jeżeli są osoby poszkodowane w zdarzeniu ochroniarz musi natychmiast 

powiadomić także straż pożarną i pogotowie ratunkowe, jak i również odizolować miejsce zdarzenia 

od ingerencji osób postronnych oraz udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, 

- Raportowanie zdarzeń i interwencji do przełożonego i organizatora, 

- Uprzejmy sposób bycia w stosunku do uczestników wydarzenia i schludny wygląd służbowy, 

- Obowiązek do zachowania tajemnicy służbowej. 

Podczas imprezy odbywać się będzie sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Plan imprezy i przewidywane zapotrzebowanie osobowe: 

Plan imprezy kształtuje się następująco: 

27.07 – 22:00 – 6:00 ochrona placu budowy sceny (2 os.) 

28.07 – 6:00 – nadzór nad bezpieczeństwem organizowania strefy handlu i kontrola wjeżdżających (3 

os.) 

28.07 - 12.00 - 16.00 - ochrona strefy handlu i gastronomii, strefy zabaw, działań w strefie historycznej 

na Zamku, strefa koncertowa początek prób zespołów (4 os.) 

28.07 - 16.00 - 18.00 - rozpoczęcie oficjalne, przewidywana zwiększona ilość uczestników wydarzenia, 

ochrona inscenizacji historycznej (6 os.) 

28.07 - 18.00 - 1.00 - koncerty na głównej scenie, dyskoteka plenerowa, ochrona garderoby i busa 

wykonawców podczas przemieszczania się na scenę (15 os.) 

29.07 - 1.00 - 8.00 - ochrona obiektu (placu, sceny, strefy dziecięcej) (2 os.) 

29.07 - 8.00 - 13.00 - ochrona strefy handlu i gastronomii, strefy zabaw, działań w strefie historycznej 

na podzamczu, sceny podczas przygotowań do dalszych działań (4 os.) 

29.07 - 12.00 - 14.00 - strefa koncertowa początek prób wykonawców 

29.07 – 19:00 – 22:30 - impreza masowa, koncerty na głównej scenie (wymagane nie mniej niż 15 

pracowników), ochrona garderoby i busa wykonawców podczas przemieszczania się na scenę, 

zakończenie imprezy (zgodnie z wymogami ustawy o bezp. Imprez masowych – 29 os.) 

29.07 – 22:30 - 24.00 - (do potwierdzenia) ochrona placu budowy sceny (2 os.) 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację 

zamówienia, 



2) muszą dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i organizacyjnym, w tym osobowym 

(preferowane poświadczone opłacenie składek ZUS na dzień 1 maja 2018 r.) 

3) muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek ich posiadania, zwłaszcza kierownik ochrony, 

4) muszą zapewnić profesjonalny monitoring wizyjny terenu imprezy, 

5) muszą zapewnić zabezpieczenie 250 mb płotka wraz z wygrodzeniem terenu imprezy masowej. 

Informacje o charakterze prawnym i ekonomicznym 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najlepszą pod kątem jakości zobowiązany jest do 

zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana, 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem). W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy, 

Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, którego oferta została uznana za 

najlepszą pod kątem jakości usługi. Mile widziane referencje z wydarzeń o podobnej specyfice. 

Termin i miejsce składania ofert: 

Do dnia 27.06.2018 r., do godz. 10.00 w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w 

opieczętowanej kopercie. 

Sposób przygotowania oferty 

Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzem, który stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. 

Sprawę prowadzi: Aleksandra Milczarek (MCK), Magdalena Świderska (UM) 

 tel.: 509 856 654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

OFERTA – Jarmark Gostyniński 2018 

Odpowiadając na ogłoszony konkurs ofert na usługę ochrony fizycznej podczas imprezy plenerowej 

 28-29 lipca 2018 r. – IV Jarmark Gostyniński św. Jakuba 

1. Oferujemy usługę ochrony fizycznej wg warunków szczegółowych zawartych w ofercie podczas w/w 

imprezy plenerowej realizowaną przez wykwalifikowanych pracowników ochrony w cenie 

………………….. zł brutto (słownie………………………………………………………………………………………………złotych) 

za wykonanie usługi. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie i spełniamy wszystkie jego warunki. 

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby postępowania konkursowego we wszystkich 

jego etapach. 


