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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Zamawiający: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
  ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec 
  NIP 735-263-88-11 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest ochrona i zabezpieczenie imprezy plenerowej w gminie Czarny 
Dunajec. 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminami i miejscem: 
      Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy plenerowej poprzez ochronę i 
zabezpieczenie: 

29 sierpień 2021 – Gminne Dożynki „Hołdymas”, 3 pracowników ochrony w godzinach od 
10.00 – 18.00, 10 pracowników ochrony w godzinach 18.00 – 2.00. 

 
4.  Warunek wyboru oferenta: 

Warunkiem wyboru oferenta jest posiadanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony osób i mienia oraz dysponowanie kadrą o określonych kwalifikacjach z zakresu ochrony 
zgodnie z wymogami posiadanej koncesji i stosownymi przepisami prawa. 
 

5. Kryteria oceny: 
Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza, czyli najniższa cena usługi - 80%, oraz 
przedstawione referencje (lub ocena dotychczasowej współpracy) – 20% 
 

6. Opis sposobu przygotowania zamówienia: 
Oferta powinna zawierać: 

1) pełną nazwę oferenta; 
2) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz nr NIP; 
3) cenę oferty stanowić będzie cena jednej roboczogodziny przedstawionej jako cena brutto, 

zawierająca podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia transport, wykonanie wszystkich prac i 
czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w 
pkt.3 Zapytania Ofertowego. 

4) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu 
oferenta, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. Do 
oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wiedzę oraz doświadczenie i 
kwalifikacje Wykonawcy niezbędne do weryfikacji kompetencji w zakresie wykonania 
usługi. 
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7. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 
Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: ckip@ckip.org  , bądź też złożyć w siedzibie 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 
Czarny Dunajec do dnia 16.08.2021 r. 
 
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Oferent o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany  telefonicznie lub 
drogą e-mail do dnia 20.08.2021 r.  

 


