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

wykonywanie usługi ochrony p.poż terenu skansenu podczas plenerowych wydarzeń 

kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli w roku 2018. 

 

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony p.poż terenu 

Skansenu podczas 9 plenerowych wydarzeń kulturalnych sprawowane  przez uprawnione i 

przeszkolone osoby w zakresie p.poż. 

Przewidywana ilość osób uprawnionych i przeszkolonych w zakresie p.poż świadczących usługę 

podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych to min 3, a czas świadczenia usługi to 8 godzin.  

Proszę o podanie również opcji z udziałem wozu strażackiego o ile macie Państwo możliwość 

wykonania takiej usługi. 

W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony p.poż. na planowane plenerowe wydarzenia kulturalne 

Zleceniodawca będzie podawał termin Zleceniobiorcy z min. 7 dniowym wyprzedzeniem w celu 

zapewnienia ochrony podczas organizowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych.  

Po zakończonej imprezie usługodawca będzie zobowiązany uzupełnić poniżej przedstawiony protokół w 

zakresie czynności przez niego przeprowadzonych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych, na które 

będzie wymagana ochrona p.poż. 

W złożonej ofercie proszę podać dane oferenta, numer kontaktowy, cenę jednostkową usługi netto i 

brutto zabezpieczenia p.poż na jedno wydarzenie kulturalne.  

Podana cena powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą. 

Ofertę z podaniem ceny brutto i netto  na ochronę p.poż. należy złożyć w terminie do 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. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2018r. 

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie 

usługi. 

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/


PROTOKÓŁ 

Z PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I P.POŻ PLENEROWEGO WYDARZENIA 

KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO NA TERENIE MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W ZIELONEJ 

GÓRZE – OCHLI  

pt. ……………………….……………………… w dniu …………………………….. w godz. …………………………. 

 

W dniu ………………………………………….w godz. od ……….………. do ……………. Po 

zakończonym  

wydarzeniu kulturalnym przeprowadzono przegląd terenu i obiektów po względem bezpieczeństwa 

pożarowego.  

Dokonano sprawdzenia: 

- przegląd całego terenu uwzględniając tył zagród; 

- miejsc używania źródeł ciepła ( itp. kuchenki elektryczne, gazowe oraz piece itp.);  

- miejsc przyłączy elektroenergetycznych używanych podczas wydarzenia 

- miejsc przeznaczonych do palenia tytoniu  

W trakcie przeprowadzania przeglądu nie stwierdzono/stwierdzono* zagrożeń związanych z 

bezpieczeństwem pożarowym……………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Niniejszym powyższe potwierdzamy:  

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

Organizator wydarzenia 

odpowiedzialny z ramienia 

 

Podpis 

 

1.  

 

Muzeum  

2.  

 

Muzeum  

3.  

 

Muzeum  



4.  

 

Straży Pożarnej  

5.  

 

Straży Pożarnej  

6.  

 

  

Inne uwagi stwierdzone podczas trwania całego wydarzenia: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 


