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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

NA USŁUGI SPOŁECZNE 
 

 
 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
 
 
Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług 
ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 
pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
     
     Zatwierdził: Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia  
       M. Majewska  
       10.III.2017r.  
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Nazwa Zamawiającego:   Pałac Kultury Zagłębia  
Adres Zamawiającego:   Plac Wolności 1 
     41-300 Dąbrowa Górnicza  
Telefon:      32 733 88 00  
Faks:      32 733 87 87  
Adres poczty elektronicznej:   sekretariat@palac.art.pl 
Adres strony internetowej:   www.palac.art.pl 
Godziny urzędowania: pn. - pt., godz.:  8:00 – 16:00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Zamówienie publiczne udzielone zostanie na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 
 
2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, 
równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), wymienionych w załączniku XIV do 
dyrektywy 2014/24/UE: usługi detektywistyczne i ochroniarskie. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
  
1. Zamówienie obejmuje: świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej oraz usług ochrony 
osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej, dozorowania mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji 
imprez podczas przygotowania i trwania imprez. 
 
2. Szacunkowa, łączna liczba roboczogodzin ochrony wynosi:    1 680. 
    Szacunkowa, łączna liczba roboczogodzin dozoru  wynosi:      456. 
 
Harmonogram pracy ochrony: 
 

Harmonogram ochrony imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2017  

Data ilość osób czas ilość roboczogodzin Dozór 

26.05./27.05.         

dozór 4 19.00 - 09.00   56 

27.05.         

  10 09.00 - 16.00 70   

  40 16.00 - 18.00 80   

  107 18.00 - 23.00 535   

dozór 4 23.00 - 09.00   40 

28.05.         

  20 09.00 - 15.00 120   

  40 15.00 - 17.00 80   

  67 17.00 - 22.00 335   

dozór 4 22.00 - 06.00   32 

SUMA 1220 128 

   

Harmonogram ochrony imprezy rekreacyjnej - Festiwal Orkiestr Dętych 2017  

Data ilość osób czas ilość roboczogodzin Dozór 

29.05./03.06.         



 3 

dozór 5 dni 2 10.00 - 10.00   240 

03.06.         

  10 10.00 - 15.00 50   

  30 15.00 - 21.00 180   

dozór 4 21.00 - 10.00   52 

04.06.         

  10 10.00 - 15.00 50   

  30 15.00 - 21.00 180   

dozór 4 21.00 - 06.00   36 

SUMA 460 328 

 
3. Liczba rzeczywiście przepracowanych godzin w okresie trwania umowy może ulec zmianie, a podane wyżej 
wartości są wartościami szacunkowymi przyjętymi dla stworzenia możliwości porównywalności ofert. 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin. 
 
4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego 
 

4.1. Zapewnienie bezpośredniej, fizycznej ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni 
Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. Dozorowanie mienia w postaci obiektów 
niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez, na zasadach określonych 
w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 
1432 z późniejszymi zmianami) w dniach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego w 
harmonogramie pracy ochrony. 
 

4.2. Ochrona osób – uczestników przedmiotowych imprez, poprzez podejmowanie działań mających na 
celu zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia oraz nietykalności 
osobistej. 
 

4.3. Ochrona mienia przed aktami dewastacji, wandalizmu, kradzieży i innych zniszczeń. 
 

4.4. Zapewnienie pracownikom ochrony jednolitego umundurowania i imiennych identyfikatorów.. 
 

4.5. Zapewnienie odpowiedniej, wymaganej Ustawą o imprezach masowych liczby kwalifikowanych 
pracowników ochrony, zgodnej z harmonogramem pracy ochrony. 

 
4.6. Przedstawienie niezwłocznie po zawarciu umowy „Planu zabezpieczenia imprezy masowej” oraz 

wyznaczenie uprawnionego kierownika ds. bezpieczeństwa. 
 

4.7. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa. 
  
Ofertę należy przygotować zgodnie z: 
 
- Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U z 2015r. poz. 2139 z późn. zm.) - 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik 
ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne,  
- Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( tj. Dz.U z 2016r. poz. 1432 z późn. zm) 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 05.06.2017r. 
  
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ocen spełniania tych warunków 
 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
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1. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności. 
 Wykonawca musi wykazać, że posiada: 

 a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.). 
b) zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenie na 
używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. 
Prawo  telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1489, z późn. zm.) dla obszaru obejmującego miasto 
Dąbrowa Górnicza - system rejestracji przebiegu imprezy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 10 stycznia 2011r.   

 
2. Posiadają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową. 

 Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co 
najmniej 1 000.000,00 złotych (jeden milion złotych) dla jednej i wszystkich szkód.  
 

3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. 
 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał bądź wykonuje 
minimum dwie  usługi polegające na ochronie osób i mienia na potrzeby imprez artystyczno–
rozrywkowych lub sportowych, przy czym usługi realizowane były w terenie otwartym o liczbie 
uczestników każdej imprezy, co najmniej dziesięć tysięcy osób i wartości każdej z usług nie niższej niż 
trzydzieści pięć tysięcy złotych, realizowane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 
tym zastrzeżeniem, że od jednego kontrahenta może być przedstawiona tylko jedna referencja.  
 

4. Posiadają wystarczający potencjał techniczny i kadrowy. 
 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 
  
- co najmniej piętnastoma sprawnymi urządzeniami osobistymi do prowadzenia bezpośredniej  i stałej 
łączności na wydzielonej częstotliwości, 
 
- sprzętem do monitoringu imprez tj.: co  najmniej 2 kamerami stacjonarnymi, 2 kamerami obrotowymi 
spełniającymi wymogi rejestracji obrazu 3 i 4 kategorii, przy  wykorzystaniu kamer rejestrujących 
kolorowy obraz. Materiał rejestrowany będzie w postaci cyfrowej. Rejestrator będzie posiadał 
możliwość podłączenia  urządzeń drukujących obraz w rozdzielczości 300 dpi,  spełniając wymogi 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku, oraz innym 
sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 
 
-  dysponuje osobami zdolnymi do realizacji umowy tj.: dysponuje co najmniej 107 osobami (w tym 
minimum 11 kobietami) – jednolicie umundurowanymi oraz przeszkolonymi do ochrony imprez 
masowych – posiadającymi kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

            a) co najmniej jedną osobą - posiadającą kwalifikacje kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych, 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 w  sprawie wymogów, jakie 
powinien spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, 

  b) co najmniej 22 osobami (tj. 20% z 107 osób) posiadającymi uprawnienia kwalifikowanego pracownika 
ochrony. 

 
VI.  Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
 

1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, z późn. zm.). 
 

2. Zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenie na 
używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. 
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Prawo  telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1489, z późn. zm.) dla obszaru obejmującego miasto 
Dąbrowa Górnicza - system rejestracji przebiegu imprezy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 10 stycznia 2011r.   
 

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór druku stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). 

 
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór druku stanowi 
załącznik nr 5 do ogłoszenia). 
 

5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia wraz z dowodami zapłaty składki. 
 

6. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1. 
 

7. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy, stanowiący załącznik Nr 2. 
 

8. Wykaz narzędzi, stanowiący załącznik Nr 4. 
 

9. Aktualny wydruk z rejestru: Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy w dokumencie rejestracyjnym nie są wymienione osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania, dla osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę. Kopia pełnomocnictwa 
musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

 
Uwagi: 
 
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania go w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania go w postępowaniu  i zawarciu umowy. 
 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 
Pełnomocnikiem. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uznaje się także 
wspólników spółki cywilnej. 

 
VII. Kryteria oceny ofert 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów: 
 
a) cena - waga kryterium 80% 
 
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 
 
cena brutto oferty najniższej spośród ocenianych ofert 
-------------------------------------------------------------------------  x  80 
cena brutto oferty badanej 
 
W kryterium ,,cena" oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 
 
b) doświadczenie - waga kryterium 20% 
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Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonego do oferty odrębnego wykazu (załącznik nr 3 do 
ogłoszenia) obejmującego wykonane usługi bezpośredniej, fizycznej ochrony osób i mienia podczas imprezy 
masowej, których wartość wyniosła nie mniej niż 35 000,00 zł brutto dla każdej z wykazanych usług. Do wykazu 
Wykonawca dołączyć musi dowody, potwierdzające, że usługi te wykonano/wykonuje się należycie. 

Wykazane usługi posłużą wyłącznie do oceny oferty w kryterium ,,doświadczenie” i  muszą stanowić 
doświadczenie „własne” Wykonawcy składającego ofertę, tj. muszą być wykonane lub wykonywane samodzielnie 
przez Wykonawcę (bez udziału innego podmiotu). 
 
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 
 
liczba usług wykazanych w ofercie badanej 
-------------------------------------------------------------------------------  x  20 
największa liczba wykazanych usług w pojedynczej ofercie 
 
W kryterium doświadczenie oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 
 
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która - po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wskazanych wyżej kryteriach - uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów. 
 
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli 
przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie będzie można wyliczyć różnicy punktów. 
 
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
 
VIII.   Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty 
 

1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto podaną w Formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1. 
 

2. Ceny w Formularzu ofertowym i Formularzu cenowym należy podawać w złotych polskich z 
dokładnością dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do jednego grosza). 
 

3. Podane w Formularzach ofertowych wartości brutto, nie będą stanowiły wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy, posłużą wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podane w 
Formularzach cenowych liczby godzin są ilościami szacunkowymi. Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o realizację usług w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego. Zamówienie 
rozliczone będzie po zadeklarowanych przez Wykonawcę cenach jednostkowych, za rzeczywistą liczbę 
przepracowanych godzin. 
 

4. Ceny jednostkowe podane w Formularzach cenowych będą stałe w okresie obowiązywania umowy i nie 
ulegną zmianie. 
 

5. Ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się 
pisemnie, faksem lub drogą mailową oraz telefonicznie. 
Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym:  32 733 87 87 
Adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym:  sekretariat@palac.art.pl 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego 
do kontaktu z Wykonawcami:   Jacek Ochęduszka,  

 
 

mailto:sekretariat@palac.art.pl
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X. Termin związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać do dnia 20.03.2017r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Pałac Kultury Zagłębia 
Plac Wolności 1 
41-300 Dąbrowa Górnicza  
II piętro – Sekretariat, pokój nr 330 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 20.03.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 
 
XI. Możliwość składania zapytań  dotyczących wyjaśnienia treści ogłoszenia 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz załączników pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego okresu składnia ofert. 
 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy wyjaśnień już 
udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje ujawnionym w trakcie postępowania 
Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej www. palac.art.pl w zakładce zamówienia publiczne. 
 

XII. Uzupełnienie oferty, odrzucenie oferty, wykluczenie Wykonawcy, unieważnienie postępowania  
 
1. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. VI ogłoszenia, 
oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym.  
2. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 1, nie uzupełni żądanych oświadczeń lub 
dokumentów, zostanie on wykluczony z przedmiotowego postępowania.   
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną jednostkową brutto, a wartością brutto w formularzu cenowym , 
wartość brutto zostanie poprawiona zgodnie z zadeklarowaną ceną jednostkową. 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną  brutto oferty, podaną w formularzu cenowym, a ceną  brutto oferty 
podaną w formularzu ofertowym, za prawidłową uznaje się cenę z formularza cenowego. 
6. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli ze złożonych na Formularzu cenowym deklaracji cenowych 
Wykonawcy, Zamawiający nie będzie mógł ustalić w sposób jednoznaczny, bez kontaktu z Wykonawcą, 
wszystkich cen jednostkowych.  
7. Oferta podpisana przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Wykonawcy podlega odrzuceniu na 
podstawie odrębnych przepisów. 
8. Postępowanie zostanie unieważnione, jeżeli na zamówienie nie wpłynie żadna ważna oferta. 
 
XIII.    Informacje dodatkowe 
1. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odrzuceniem i odesłaniem. 
2. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (Dz.U z 2016, poz.380 z późn. zm). 
3. Integralną częścią ogłoszenia jest wzór umowy (załącznik nr 6). 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Wykaz załączników 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

2 Załącznik nr 2 Formularz Cenowy 

3 Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych usług 

4 Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi 

5 Załącznik nr 5 Oświadczenie wykaz osób  

7 Załącznik nr 6 Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
adres …........................................................................................................................................................................ 
NIP..........................................................................REGON....................................................................................... 
Telefon.....................................................................fax................................................................................ 
E-mail…………….……………………………………………………………………………………………… 
Konto Wykonawcy......................................................................................................................................... 
 
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu, w trybie Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne,  na zadanie 
p.n.: Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług 
ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez.  
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia i zawarte w nim wymagania oraz warunki zawarcia 
umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 
2. Deklaruję wykonanie zamówienia po ostatecznych cenach jednostkowych zgodnie z Formularzem cenowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, tj. ogółem łącznie: 
 
za wartość brutto:..........................zł  słownie:................................................................................... złotych 
 
3. Oświadczam, że zamówienie wykonywane będzie po zadeklarowanych w Formularzu cenowym cenach 
jednostkowych. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym będą stałe w okresie obowiązywania umowy 
i nie ulegną zmianie. 
 
4. Oświadczam, że ceny uwzględniają wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmują wszelkie 
koszty, jakie poniosę z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. Ceny uwzględniają założone przeze mnie realne wskaźniki wzrostu cen. 
 
5. Akceptuję termin realizacji zadania: do 05.06.2017r.    
        
6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni, 
licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
 
7. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu  i 
terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
 
Uwaga: 
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.  
 
 
 
……………………………… dnia …………. 2017 roku                                                        _________________________________________ 
                                                                                                                                           Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)    
                                                                                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 

 
                                                  .                                                                                                   
  
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań.  
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Załącznik nr 2 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
WYKONAWCA (Nazwa i adres, NIP, REGON, telefon, e-mail): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….....................………………………………………… 
Oferuję realizację zamówienia na zadanie pn:  
 
Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług 
ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez.  
 
zgodnie z poniższymi cenami: 
 

 Nazwa  

Szacowana ilość 
roboczogodzin 
ochrony  cały 
okres 
obowiązywania 
umowy 

Cena jednostkowa  
roboczogodziny 
brutto 

Wartość brutto 
(iloczyn C i D) 

A B C D E 

1 Ochrona imprez  
 
 
 
masowych  

1680   

2.  Dozór  456    

3 

Cena brutto oferty 
(suma wierszy w 
kolumnie E) 
 

  

 
1. Deklaruję/my, iż wartości wskazane w kolumnie E w wierszu 1 i 2 są wartościami jednostkowymi, które będą 
obowiązywały w trakcie całego okresu umowy i stanowić będą podstawę wynagrodzenia Wykonawcy. 
2. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 05.06.2017r.  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………… dnia …………. 2017 roku                                                        _________________________________________ 
                                                                                                                                           podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)    
                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań. 
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Załącznik nr 3 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
NAZWA ZADANIA:  
 
Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług 
ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez.  
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
— w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wykazać 
usługi o wartości minimum 35 000,00  złotych brutto każda.  
 

LP  
 

Nazwa i adres Odbiorcy 

 
 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Daty wykonania 
zamówienia 

/rozpoczęcie –
zakończenie 
/pełne daty 

dd/mm/rrrr/ 

 
 

Wartość zamówienia 
Brutto 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
……………………………… dnia …………. 2017 roku                                                        _________________________________________ 
                                                                                                                                           podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)    
                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań.   
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Załącznik nr 4 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
  
 
 
 
 
.................................................................................................................................................  
NAZWA ZADANIA:   
 
Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług 
ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez.  
 
 
 
1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji 
zamówienia wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi zasobami.  
  

LP  Nazwa  Ilość  Podstawa dysponowania  

1        

2        

3        

4        

5        

  
  
  
2. Wymienione środki posiadają aktualne badania techniczne i są sprawne. W przypadku awarii wymienionych 
środków, mogę dysponować zastępczymi, o takim samym standardzie. 
3. Wymienione powyżej środki spełniają wymagania Ogłoszenia  w niniejszym postępowaniu  
  
 
 
  
  
……………………………… dnia …………. 2017 roku                                                        _________________________________________ 
                                                                                                                                           podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)    
                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań.   
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Załącznik nr 5  
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
  
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................  
NAZWA ZADANIA:   
 
Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług 
ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez.  
 
 
 
 
     Oświadczenie  
     

Oświadczam, iż dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia dysponuję co najmniej 107 osobami ( w tym 11 
kobietami) – jednolicie umundurowanymi oraz przeszkolonymi do obsługi imprez masowych – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 
 

OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  
  

 

Dysponuję  co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika do spraw 
bezpieczeństwa imprez masowych.  
  

 

 
  

     
……………………………… dnia …………. 2017 roku                                                        _________________________________________ 
                                                                                                                                           podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)    
                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy 

  
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań.  
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Załącznik nr 6 
Umowa (wzór) 

zawarta w Dąbrowie Górniczej  w dniu ………. 2017 r., 
 
pomiędzy Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej /41-300/ , Plac Wolności 1, 
NIP 629 001 58 16, reprezentowanym przez 
 
Dyrektora – Małgorzatę Majewską,  
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 a 
…………………………………………….., NIP ………, Regon …………, reprezentowaną (ym) przez  
…………………………..……………………..…………………………………………………, 
zwaną (ym) dalej Wykonawcą. 

§ 1 
 

Niniejsza umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego, na podstawie art. 138o  Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni 
Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych 2017. Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas 
przygotowania i trwania imprez.  
 

§ 2.  
 

1. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na realizację zadania:  
 
- świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2017. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprezy podczas przygotowania i trwania 
imprezy w dniach 26.05.2017 – 29.05.2017, 
- świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej - Festiwal Orkiestr Dętych 2017. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprezy podczas przygotowania i trwania 
imprezy w dniach 29.05.2017 – 05.06.2017, 
 
oświadcza, że: 
 
- posiada Koncesję nr ..................................., a w związku z tym w myśl obowiązujących w Polsce przepisów 
prawnych – może świadczyć usługi polegające na ochronie osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej i zabezpieczenia technicznego,  
- posiada Pozwolenie Radiowe Nr ...................... na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz 
odpowiednie urządzenia, a w związku z tym może zapewnić profesjonalną łączność bezprzewodową przy 
realizacji usług stanowiących przedmiot umowy, 
-  dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu umowy tj.: dysponuje co najmniej 107 osobami (w tym 
minimum 11 kobietami) – jednolicie umundurowanymi oraz przeszkolonymi do ochrony imprez masowych – 
posiadającymi kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 
          a) co najmniej jedną osobą - kwalifikowanego pracownika ochrony uprawnionego do wykonywania 

czynności opisanych w art. 3 punkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
posiadającą kwalifikacje kierownika ds. bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, 
służby porządkowe i służby informacyjne, 

b) co najmniej 22 osobami (tj. 20% ze 107 osób) posiadającymi uprawnienia kwalifikowanego pracownika 
ochrony. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skierowania do pracy przez Wykonawcę pracowników z orzeczoną 
grupą inwalidzką. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w stosunku do wartości 
szacunkowych. Przedstawione w Harmonogramie pracy ochrony liczby osób i roboczogodzin są wielkościami 
szacunkowymi, a rzeczywiste liczby osób i roboczogodzin będą uzależnione od faktycznych potrzeb 
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Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia, nie spowoduje zmiany cen jednostkowych, jak 
również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  
 

§ 3. 
1. Przedmiotem umowy jest:  
 
- zapewnienie bezpośredniej, fizycznej ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 
2017 oraz usług ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych 2017 oraz dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji obu imprez, podczas 
przygotowania i trwania obu imprez, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późniejszymi zmianami) w dniach i godzinach 
wyznaczonych przez Zamawiającego w harmonogramie pracy ochrony. 
 
- ochrona osób – uczestników przedmiotowych imprez, poprzez podejmowanie działań mających na celu 
zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia oraz nietykalności osobistej. 
 
- ochrona mienia przed aktami dewastacji, wandalizmu, kradzieży i innych zniszczeń. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy i do wykonywania zlecanych zadań zgodnie z zasadami prowadzenia profesjonalnej działalności, a w 
szczególności do zatrudniania przy realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i uprawnieniach oraz posiadających cechy niezbędne do prawidłowego wykonywania umowy.  
3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki umowne w zakresie ochrony i dozorowania zgodnie z 
przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem pracy ochrony.  
4. Wykonawca realizując usługi ochrony i dozoru musi bezwzględnie przestrzegać, między innymi, postanowień: 
Ustawy  z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30.08.2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby 
porządkowe i służby informacyjne; Regulaminu organizacji imprez; Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy 
masowej.  
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do ……………. – dokumenty dotyczące zabezpieczenia 
imprez, niezbędne do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie 
imprezy masowej,  a w szczególności: plan zabezpieczenia imprezy masowej. 
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000zł (obejmujące 
również szkody związane z ochroną imprez masowych) i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie przez cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy. 
 

§ 4.  
 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i inne osoby, którymi się posługuje 
wykonując niniejszą umowę oraz za działania tych osób. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania pracowników i osób, o których mowa w ust. 1, 
jak za własne.  
 

§ 5. 
 
1. Maksymalna wartość umowy wynosi: ………… złotych netto (słownie), to jest ………..złotych brutto (słownie).  
2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §3, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według 
następujących stawek: 
- za jedną roboczogodzinę ochrony  netto: ….............zł / słownie: …….................…zł/, plus podatek VAT ...…..% w 
kwocie …................……zł brutto: ….……............................. zł /słownie: ……………….....................zł/  
- za jedną roboczogodzinę dozoru  netto: ….zł /słownie:……....../, plus podatek VAT ...…..% w kwocie …........zł 
brutto: ….…….. zł /słownie: …… zł/  
3. Stawki, o których mowa w ust.2, pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.  
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§ 6. 
 
1. Liczba osób wykonujących niniejszą umowę ze strony Wykonawcy, w każdym dniu ochrony i dozoru oraz liczba 
przepracowanych przez nich godzin ochrony i dozoru będzie wykazana w protokołach podpisanych przez 
uprawnionych przedstawicieli Stron, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
2 . Przedstawiciel Zamawiającego:  …………………………………………………., 
     Przedstawiciel Wykonawcy:        ………………………………………………….. . 
3. Wynagrodzenie będzie wyliczone w oparciu o ustalone stawki i liczby faktycznie przepracowanych 
roboczogodzin, potwierdzone w protokołach o których mowa w ust 1.  
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu ostatniego protokołu, o którym mowa w ust 1. 
5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 
6. Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 7. 
 
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony do dnia 05.06.2017 r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku: 
- rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień, 
- realizacji przedmiotu umowy rażąco niezgodnie z jej postanowieniami,  
- utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji niniejszej umowy (Koncesja oraz/lub  Pozwolenie na używanie 
środków łączności), 
- wygaśnięcia ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub częściowego wykorzystania sumy ubezpieczenia 
w zakresie zagrażającym niemożnością zaspokojenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, 
- otwarcia likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 
3. Zamawiający będzie uprawniony do wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7  dni od 
daty powzięcia wiadomości o przyczynach/zdarzeniach/sytuacjach, o których mowa w ust.2. 
  

§ 8. 
 
Zamawiający naliczy, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
 
a) 5% maksymalnej wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdą godzinę niewykonania, 
bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy,   
b) 5% maksymalnej wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy inny - niż określony w 
punkcie a) - przypadek nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie,  
c) 30% maksymalnej wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od 
umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
 

§ 9. 
 
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana umowy powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem 
Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy.  
 

§ 10. 
 
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu 
dla siedziby Zamawiającego.  
2. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone 
kary umowne na zasadach ogólnych.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia.  
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także 
o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 
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5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego. 
 

§ 11 
 
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.  
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………...2017 r.  
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu potwierdzającego liczbę pracowników ochrony uczestniczących w realizacji 
umowy oraz rzeczywistą liczbę przepracowanych roboczogodzin w każdym dniu. 
 
 
 
Zamawiający         Wykonawca  
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Załącznik nr 3 do umowy 

 
Protokół potwierdzający liczbę pracowników ochrony uczestniczących w realizacji umowy 

oraz rzeczywistą liczbę przepracowanych roboczogodzin. 
 
 

         

DATA:………………………..              OCHRONA / DOZÓR
                   (właściwe zakreślić) 
 

 
L.p. 

 
Godziny pracy 

(od godz. – do godz.) 

 
Liczba 

pracowników 

 
Liczba 

roboczogodzin 
ochrony 

 
Podpis 

Kierownika ds. bezpieczeństwa 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 

 
……………………………….…………………………. 

 
Podpis przedstawiciela zamawiającego 

 


