
Załącznik nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

pieczęć komórki organizacyjnej

Znak sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto 

zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

I.  Zamawiający:   Regionalny  Park  Edukacji  Kultury  i  Turystyki  w Rynie;  ul.  Mikołaja
Kopernika 16, 11-520 Ryn NIP 8451993059
    Odbiorca:  Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie; ul. Mikołaja Kopernika
16, 11-520 Ryn NIP 8451993059

Adres  do  korespondencji:Regionalny  Park  Edukacji  Kultury  i  Turystyki  w  Rynie;
ul. Mikołaja Kopernika 16, 11-520 Ryn 

tel. 531 840 202,  e-mail dyrektor@rpekit.pl,

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na  Ochrona imprez organizowanych przez Regionalny

Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w sezonie 2022.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zapytania  ofertowego  jest  ochrona  imprez  realizowanych  zgodnie  z  ustawą

o  bezpieczeństwie  imprez  masowych  z  dnia  20  marca  2009r  z  późniejszymi  zmianami  oraz  innych

wydarzeń organizowanych przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w sezonie 2022r.

(kwota za jedną roboczogodzinę pracownika z wszelkimi kwotami: dojazd pracowników, przygotowanie

dokumentacji, kierownik ochrony itd.).
Zakres zamówienia obejmuje:
– przygotowanie planów zabezpieczenia imprez masowych;
– dostarczenie niezbędnej dokumentacji
– ochrona i zabezpieczenie podczas imprez oraz podczas czynności technicznych przed i po nich (wg 
harmonogramu).

Zamówienie obejmuje zapewnienie usługi w/ g harmonogramu i zapotrzebowania:

23 czerwca 2022 – Noc Świętojańska (Ryn) – impreza rekreacyjna – 20:30 – 22:00 – 5 osób
ochrony

25 czerwca 2022 – Eksplozja Kolorów (Ryn) –  impreza masowa (zgłoszenie na 1000 osób) –
17 :00 – 23:00  -17 osób ochrony 

23  lipca  2022r.  -  Dni  Rynu  -  Koncert  Patrycji  Markowskiej  (Ryn)  -  impreza  masowa
(zgłoszenie na 2 500 osób) – 18:00 – 23:00 – 32 osoby ochrony

13 sierpnia 2022r. –  Masuria (Ryn) – zabezpieczenie przejścia parady ulicami miasta (10
osób ochrony) – 11:30 – 13:30 oraz  impreza masowa (zgłoszenie na 2 000 osób) – 20:00 –
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23:00 – 27 osób ochrony

20 sierpnia 2022r. – koncert hip-hop  (Ryn) - impreza rekreacyjna – 19:00 – 24:00 – 10 osób
ochrony 

3 września 2022r. - dożynki  (Sterławki Wielkie) – impreza rekreacyjna – 2 osoby od godz.
13:00 od 18:00 – od 18:00 – 24:00 - 15 osób ochrony  

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin oraz informuję, że mogą wystąpić
dodatkowe zlecenia nie objęte zapytaniem.

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.
b) dysponują kadrą pracowników o określonych kwalifikacjach z zakresu ochrony zgodnie
z wymogami posiadanej koncesji.
c)  posiadają  ubezpieczenie  prowadzonej  przez  siebie  działalności  w  zakresie
odpowiedzialności cywilnej.
d) Wykonali minimum dwie usługi w roku w zakresie ochrony imprez masowych na ponad
1500 uczestników imprezy.

b) Kryteria wyboru ofert
- oferowana kwota

c) Termin składania - Skan oferty na  Ochrona imprez organizowanych przez Regionalny Park
Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w sezonie 2022 należy dostarczyć na adres poczty 
elektronicznej Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie : dyrektor@rpekit.pl 
do 11.04.2022 r. do godziny 16:00

 Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyny.

 Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a)  wypełniony  i  podpisany  przez  Wykonawcę  formularz  cenowo-ofertowy  –  wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego; 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający i  Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie / za pomocą faksu / drogą elektroniczną*.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
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postępowania  w  jest  Pani  /  Pan  Marta  Dąbrowska   

2. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  istotnych  warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy  tj.: 9.00 – 14.00 

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę cenową należy*:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego : …………………. w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Nazwa przedmiotu zamówienia” NIE OTWIERAĆ PRZED………
- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail  dyrektor@rpekit.pl  

2. Termin składania ofert do dnia do 11.04.2022 r. do godziny 16:00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na  załączonym formularzu  cenowo-ofertowym,  należy  przedstawić  cenę  ofertową  netto  i
brutto oraz stawkę VAT za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.

VIII. Informacje o formalnościach 

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  zawiadomi  wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający  zawrze  umowę  z  wybranym  Wykonawcą  po  przekazaniu  zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,
Zamawiający  wybierze  kolejną  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert,  bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do  prowadzonego  postępowania  nie  przysługują  Wykonawcom  środki  ochrony  prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

5. Niniejsze  postępowania  prowadzone  jest  na  zasadach  opartych  na  wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo – cenowy

2. Projektowane postanowienia umowy.

Ryn, dnia 4.04.2022 r.

                                                                                                      ZATWIERDZIŁ:

…………………..………………………………..
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)

*        - niepotrzebne skreślić,
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