
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli ogłasza z dniem 07.02.2018 nabór ofert na 

wykonywanie usługi ochrony fizycznej podczas planowanych wydarzeń kulturalnych na terenie 

Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze -  Ochli w roku 2018. 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi 

ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2018r. przez Muzeum planowanych cyklicznych 

plenerowych wydarzeń kulturalnych.  

W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na 9 planowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych 

Zamawiający będzie podawał Oferentowi  z min. 4 dniowym wyprzedzeniem termin i ilość osób 

potrzebnych do zapewnienia ochrony fizycznej podczas organizowanych plenerowych wydarzeń 

kulturalnych. 

W przypadku skrócenia terminu poinformowania, Oferent nie będzie związany zapewnieniem ochrony w 

oczekiwanym terminie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych na które 

będzie wymagana ochrona. 

W złożonej ofercie proszę podać cenę netto i brutto usługi przeliczonej na 1 osobę przy 8 godzinnym 

dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji. Przy wydłużonym czasie pracy stawka 

będzie zwiększana z ww. przeliczenia o godziny przedłużenia. 

Cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą. 

 

Oferty na ochronę fizyczna proszę składać do dnia 19.02.2018r. drogą email: 

sekretariat@muzeumochla.pl, osobiście w sekretariacie Muzeum, lub pisemnie pocztą polska (decyduje 

data stempla pocztowego) z dopiskiem „ochrona p.poż. plenerowych wydarzeń kulturalnych 2018”.  

W przypadku dni wolnych od pracy ofertę można zostawić za potwierdzeniem odbioru u pracownika 

ochrony Skansenu. 

Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowych zadań oraz dysponować służbą 

porządkową jednolicie umundurowaną, odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną zgodnie z 

obowiązującym prawem.    

Zleceniobiorca musi wykazać, iż w okresie co najmniej dwóch lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonał co najmniej 4 imprezy które polegały na ochronie mienie i osób podczas plenerowych 

wydarzeń kulturalnych.  

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie 

usługi. 

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.  

Zamawiający pomimo wyboru oferty nie jest zobowiązany do korzystania z usługi ochrony na plenerowe 

wydarzenie kulturalne. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej 

www.muzeumochla.pl /BIP w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Wykonawcą, 

który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91, 68 320 55 35 

mailto:sekretariat@muzeumochla.pl
http://www.muzeumochla.pl/

