Kielce dn. 30.01.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE
ZADANIA O NAZWIE:
„OCHRONA I ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA
TERENIE TARGÓW KIELCE S.A.”

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: OCHRONA I ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TARGI KIELCE S.A.
2. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy.
Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce przy
ul. Zakładowej 1 w recepcji do dnia 07.02.2020 r. do godz. 15.00.
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:
Przetarg: „Ochrona imprez masowych”
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi
Wykonawcami.
3 . Kryterium wyboru
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował:
1) Oferowaną stawką roboczogodziny pracownika ochrony – 80%
2) Doświadczenie i referencje
4.

– 20%

Wymagania
1)

Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC za wyrządzone szkody
(na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 zł).

2)

Wykaz ochranianych imprez masowych w 2019 r. z udziałem około 5 000 uczestników,
popartych referencjami.

3)

Oferent załączy oświadczenie o ilości zatrudnionych etatowych pracowników ochrony.

4)

Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub KRS.

5)

Oświadczenie Wykonawcy, że jest płatnikiem podatku VAT, pełna nazwa firmy, numer
NIP, numer telefonu i adres e-mail.

6)

Oświadczenie oferenta, że sytuacja ekonomiczna pozwala na należyte i zgodne
z treścią Ustawy z dn. 20.03.2009 r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” wykonanie
zadania.

7)

Oferent musi załączyć kopię ważnej koncesji na wykonywanie usług ochrony osób i
mienia.

5. Informacje dodatkowe
1. Do obowiązków Wykonawcy ponadto będzie należało uzyskanie dokumentów
niezbędnych do otrzymania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, od
instytucji takich jak:
–miejscowa komenda Policji
- miejscowa komenda Państwowej Straży Pożarnej
- zespół ratownictwa medycznego
- państwowy inspektor sanitarny
oraz opracowanie graficznego planu obiektu (terenu), na którym będzie przeprowadzona
impreza masowa, wraz z jego opisem zgodnie z art. 26 ustawy „O bezpieczeństwie
imprez masowych”.
2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału
w rokowaniach.
3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych
z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również
nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty złożenia oferty.
6. Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejny rok.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
zgodnie z załączonymi dokumentami (kopia KRS lub CEIDG).
8. Zamawiający może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub do złożenia dodatkowych
wyjaśnień.
9. Zamawiający planuje objąć ochroną:
7.1.

Koncerty w Centrum Kongresowym (obiekt zamknięty) o liczbie uczestników do
1000 osób (imprezy na stojąco i siedząco).

7.2.

Koncerty w hali na terenie Targów Kielce o liczbie uczestników do 3 000 osób.

7.3.

Imprezy na hali i plenerowe na terenie Targów Kielce o liczbie około 5 000 osób.

6. Zawartość oferty
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z :
1) Dokumentów formalno-prawnych wymienionych w pkt.4 (podpunkty 1 do 7).
2) Oferty cenowej
W ofercie cenowej należy podać:
a) – stawkę netto roboczogodziny pracownika ochrony za obsługę imprezy masowej
b) - stawkę netto roboczogodziny pracownika ochrony za obsługę imprezy masowej
podwyższonego ryzyka
7. Klauzula RODO.
Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z niniejszym przetargiem, których Administratorem są
Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się z informacjami dotyczącymi
ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie:
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego należy kierować:
Krzysztof Kot
Kierownik Zespołu Ochrony
tel. 041/3651280, tel. kom. 606 447 482
adres e-mail: kot.krzysztof@targikielce.pl

