
 

         

 

Kraków, dnia 16.04.2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej 

Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, w ramach których odbędą się:  

- koncert finałowy Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty (8.06.2013) 

- koncert „Zwyciężać Mimo Wszystko” (9.06.2012) 

 

- pokazy sportowe (9.06.2012) 

 

I. Składający zapytanie/Beneficjent 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 

ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4 

30-198 Kraków 

NIP: 677-22-17-576 

II. Tytuł realizowanego projektu 

Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” 2013 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy masowej w dniu koncertu finałowego 

Festiwalu Zaczarowanej Piosenki (8.06.2013) oraz pokazów sportowych (9.06.2013) oraz 

zabezpieczenie podczas montażu i demontażu sceny oraz urządzeń przyległych na płycie Rynku 

Głównego w Krakowie.   

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy  

2. Ochrona i zabezpieczenie podczas imprezy oraz podczas czynności technicznych  

przed i po niej (wg harmonogramu pkt. VI) 

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Beneficjent zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ogólnej wartości  przedmiotu 

zamówienia, na którą będą składały się poszczególne elementy wymienione w pkt. III 

zapytania ofertowego. 

 

 



 

 

 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Czas zabezpieczenia: 4-10.06.2013 roku 

Miejsce ubezpieczenia: Rynek Główny w Krakowie (w załączeniu mapa sytuacyjna) 

VI. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia 
 

1. W odniesieniu do czasu i zakresu zabezpieczenia 
 

W ramach koncertu finałowego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty ” (8.06.2012) 
i koncertu „Zwyciężać Mimo Wszystko” (9.06.2012): 
 

4 czerwca 2013r. godz: 14:00 do 5 czerwca 2013r. godz: 6:00 – 2 pracowników ochrony 
5 czerwca 2013r. godz: 6:00 do 6 czerwca 2013r. godz: 6:00 - 2 pracowników ochrony 
6 czerwca 2013r. godz: 6:00 do 7 czerwca 2013r. godz: 8:00 - 3 pracowników ochrony 
7 czerwca 2013r. godz: 8:00 do 8 czerwca 2013r. godz: 9:00 - 10 pracowników ochrony 
8 czerwca 2013r. godz: 9:00 do godz: 18:00 – 20 pracowników ochrony 
8 czerwca 2013r. godz: 18:00 do godz: 23:00 –47 pracowników ochrony  
8 czerwca 2013r. godz:15:00 do godz: 23:00 – 2 pracowników ochrony  
(ochrona osobista dla P. A. Dymnej) 
8 czerwca 2013r. godz: 10:30-16:30  19:00-23:00 – 2 pracowników ochrony  
(ochrona osobista gwiazd) 
8 czerwca 2013r. godz: 23:00 do 9 czerwca 2013r. godz: 10:00 – 2 pracowników ochrony 
9 czerwca 2013r. godz: 15:00 do godz: 20:00 – 20 pracowników ochrony  
9 czerwca 2013r. godz: 20:00 do godz: 23:00 – 47 
9 czerwca 2013r. godz: 10:00 do godz: 23:00 – 2 pracowników ochrony 
(ochrona osobista dla P. A. Dymnej) 
9 czerwca 2013r. godz: 10:00 do godz: 23:00 – 2 pracowników ochrony  
(ochrona osobista gwiazd) 
9 czerwca 2013r. godz: 23:00 do 10 czerwca 2013r. godz: 15:00 – 10  pracowników ochrony 
10 czerwca 2013r. godz: 15:00 do 10 czerwca 2013r. godz: 22:00 – 5  pracowników 
 
W ramach pokazów sportowych (9.06.2012): 
8 czerwca 2013r. godz: 23:00 do 9 czerwca 2013r. godz: 10:00 – 10 pracowników ochrony 
9 czerwca 2013r. godz: 10:00 do 9 czerwca 2013r. godz: 15:00 – 47 pracowników ochrony  

 

2. W odniesieniu do innych warunków  

a) Wykonanie usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości podzlecania 

ochrony 

b) Brak statusu zakładu pracy chronionej 

c) Baza monitorowania: Kraków 

d) Czas przyjazdu wsparcia w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy 

interwencyjnej (minimum 4 patrole) na teren chroniony nie dłuższy niż 3 minuty. 

 



 

 

 

 

e) Doświadczenie poparte listami referencyjnymi z ostatnich dwóch lat, dotyczącymi 

imprez masowych z terenu z uczestnictwem osób niepełnosprawnych (min. 3) 

f) Rejestracja firmy na terenie Krakowa 

g) Zapewnienie pomieszczenia socjalnego dla pracowników ochrony w obrębie Rynku 

Głównego po stronie Zleceniobiorcy  

 
 

VII. Kryteria, którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty: 

1. Cena ofertowa - 70% 

2. Dopasowanie do szczegółowych potrzeb wymienionych w pkt. VI - 30% (według rozkładu 

poniżej) 

a) Wykonanie usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości podzlecania 

ochrony – 5% 

b) Brak statusu zakładu pracy chronionej – 3% 

c) Baza monitorowania: Kraków – 5% 

d) Czas przyjazdu wsparcia w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy 

interwencyjnej (minimum 4 patrole) na teren chroniony nie dłuższy niż 3 minuty – 5% 

e) Doświadczenie poparte listami referencyjnymi z ostatnich dwóch lat dotyczące 

imprez masowych z terenu Małopolski z uczestnictwem osób niepełnosprawnych 

(min. 2) – 5% 

f) Rejestracja firmy na terenie Krakowa – 3% 

g) Zapewnienie pomieszczenia socjalnego dla pracowników ochrony w obrębie Rynku 

Głównego po stronie Zleceniobiorcy – 4% 

 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 

1. Oferta powinna zostać złożona:  

- bezpośrednio do siedziby biura Fundacji w Krakowie  

- wysłane przesyłką pocztową/kurierską na adres biura fundacji w Krakowie z dopiskiem: 

Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” 

- pocztą elektroniczną na adres: michalserwinski@mimowszystko.org 

- najpóźniej do dnia 22.04.2013 roku do godziny 14.00 

- powinna zawierać stawkę godzinową netto + obowiązujący podatek VAT 

2. W ofercie powinny znajdować się: 

- xero koncesji Zleceniobiorcy 
- xero ważnej polisy ubezpieczeniowej (w chwili złożenia oferty jak i w chwili ochrony) 
- xero listów referencyjnych  
- xero KRS lub Wpisu do ewidencji potwierdzającej siedzibę Firmy na terenie Krakowa 

3. Dodatkowe informacje drogą mailową: michalserwinski@mimowszystko.org 

mailto:michalserwinski@mimowszystko.org


 

 

 

 

 

4. Termin związania ofertą do 12.06.2013 roku. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy,  

który zaoferuje najniższą cenę oraz wykaże dopasowanie oferty do potrzeb Zamawiającego.  

Negocjacje ceny nie będą prowadzone. 

Uprzejmie informujemy, że: 
 
- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert 
bez podania przyczyny 
- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty 
- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez 
poinformowania oferenta 
- zapłata za wykonaną usługę nastąpi  w terminie 40 dni od realizacji przedmiotu umowy – bez 
zaliczek 
 
 
Zapytanie ofertowe kierujemy do kilku wybranych firm i zdajemy sobie sprawę, że powyższy 
zapytanie może nie wyczerpać wszystkich nasuwających się wątpliwości, dlatego, przed przesłaniem 
do nas oferty, zapraszamy do kierowania pytań (michalserwinski@mimowszystko.org).  
 
 

Z poważaniem 
 

Michał Serwiński  

Kierownik Działu Fundraisingu 
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