
Lubliniec, dnia 13.04.2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza do składania propozycji świadczenia usługi                          

w zakresie usług ochrony osób i mienia wraz z rozstawieniem i złożeniem płotków 

zaporowych podczas imprez plenerowych w ramach obchodów Jubileuszu 750-lecia Miasta 

Lublińca. 

  

Pisemna propozycja powinna zawierać: 

 nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia propozycji, 

 stawkę za osobogodzinę pracy podczas imprez plenerowych w ramach głównych 

obchodów Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca (załącznik nr 1), 

 koncesję (licencję) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,  

 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym, 

 pisemne zobowiązanie o dostosowaniu służb porządkowych do przepisów 

obowiązujących w czasie trwania każdej z imprez, 

 oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności w zakresie ochrony osób i mienia lub potwierdzoną                           

za zgodność kserokopię polisy ubezpieczeniowej, 

 imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby, która posiada wymagane uprawnienia 

i pełnić będzie funkcję kierownika bezpieczeństwa imprezy. 

 

Planowany zakres świadczenia usługi obejmuje następujące imprezy: 

 

Termin: 3-5.06.2022 roku 

Miejsce: Stadion Miejski w Lublińcu 

Przewidywany czas zabezpieczenia imprezy:  

03.06.2022 – 10 godzin (przewidywana liczba osób 12), 

04.06.2022 – 10 godzin (przewidywana liczba osób 12), 

05.06.2022 – 10 godzin (przewidywana liczba osób 12). 

 

Dni Lublińca 



Termin: 9-12.06.2022 roku 

Miejsce: Bulwar Franciszka Grotowskiego i Park Miejski w Lublińcu 

Przewidywany czas zabezpieczenia imprezy:  

09.06.2022 – 7 godzin (przewidywana liczba osób 12), 

10.06.2022 – 10 godzin (przewidywana liczba osób 17) + 4 godziny patrol nocny (3 osoby), 

11.06.2022 – 10 godzin (przewidywana liczba osób 17) + 4 godziny patrol nocny (3 osoby), 

12.06.2022 – 8 godzin (przewidywana liczba osób 17). 

 

Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec 

Termin: 25.09.2022 roku 

Miejsce: Bulwar Franciszka Grotowskiego 

Przewidywany czas zabezpieczenia imprezy:  

25.09.2022 – 7 godzin (przewidywana liczba osób 12), 

 

Ilość osób koniecznych do należytego wykonania usługi ochrony oraz czas trwania 

poszczególnych imprez są orientacyjne. Usługa realizowana będzie na podstawie zleceń 

szczegółowych wynikających z realizacji ochrony każdej z wymienionych imprez. Ilość 

imprez może ulec zwiększeniu. 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie  

Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9. 

 

Termin składania dokumentów upływa 22.04.2022 roku o godz. 15:00. 

 

Miejski Dom Kultury zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków 

objętych złożoną propozycją świadczenia usługi, a także w zakresie nieobjętym niniejszym 

ogłoszeniem, w tym zabezpieczania innych jeszcze imprez w 2022 roku. Warunki zawarte                     

w niniejszym ogłoszeniu mogą zostać zmienione. Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą                         

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy. 

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE LUB NIEKOMPLETNE  

NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE! 


