
 

 

 

Kielce, 06.05.2022 r. 
EKS-II.4040.2.1.2022 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na ochronę, zabezpieczenie imprez plenerowych oraz dozoru i ochrony nocnej mienia  
w ramach Święta Kielc w dniach 24-26 czerwca 2022r. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem 
określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej  
130 000 złotych, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych  
w Urzędzie Miasta Kielce. 

I. Zamawiający  

Gmina Kielce  

25-303 Kielce, Rynek 1  

NIP: 657-261-73-25  

REGON: 291009343  

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:  

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Referat Kultury  

tel. do kontaktów: 41 36 76 612  

e-mail: kultura@um.kielce.pl 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ochrona i zabezpieczenie imprez plenerowych oraz dozór i ochrona 
nocna w ramach Święta Kielc 2022 zakresie niniejszej specyfikacji: 

Posterunki ochrony w następujących miejscach: 

a) 24 czerwca 2022r 

• 8 pracowników ochrony – Rynek w Kielcach (scena), w godz. od 19.00 do 24.00, 
 

b) 24/25 czerwca 2022r 

• 2 pracowników ochrony (patrol na ul. Sienkiewicza od ul. Małej do ul. Hipotecznej) 
w godz. od 22:00 do 08:00, 

• 2 pracowników ochrony przy scenach - Plac Artystów, os. Jagiellońskie w godz.  
od 22.00 do 17.00, Park Miejski od 22.00 do 12.00, Rynek od 24.00 do 15.00, 
 
 



c) 25 czerwca 2022r 

• 8 pracowników ochrony – Rynek w Kielcach (scena), w godz. od 15.00 do 22.00, 

• 6 pracowników ochrony – Plac Artystów w Kielcach (scena), w godz. od 17:00  
do 22:00, 

• 4 pracowników ochrony – Park Miejski (scena), w godz. od 12:00 do 18:00, 

• 6 pracowników ochrony – os. Jagiellońskie (scena), w godz. od 17:00 do 22:00, 
 

d) 25/26 czerwca 2022r 

• 2 pracowników ochrony (patrol na ul. Sienkiewicza od ul. Małej do ul. Hipotecznej) 
w godz. od 22:00 do 08:00, 

• 2 pracowników ochrony przy scenach - os. Jagiellońskie w godz. od 22.00 do 8.00, 
Plac Artystów od 21.00 do 14.00, Park Miejski od 18.00 do 12.00, Rynek od 22.00 
do 16.00, 
 

e) 26 czerwca 2022r 

• 6 pracowników ochrony – Rynek w Kielcach (scena), w godz. od 16.00 do 23.00, 

• 2 pracowników ochrony – Plac Artystów w Kielcach (scena), w godz. od 14:00  
do 19:00, 

• 4 pracowników ochrony – Park Miejski (scena), w godz. od 12:00 do 18:00, 
 

W/w wykaz ma charakter poglądowy. 

Z uwagi na złożony charakter imprezy zastrzegamy sobie zmiany ilości pracowników  
oraz godzin pracy. 
 
 
III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 24-26 czerwca 2022r. 

IV. Podstawy wykluczenia z postepowania 

1. Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

powyższej ustawy, 

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 

r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 2 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 powyższej ustawy, 



c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

powyższej ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania wskazanych okoliczności. 

2. Ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia złożonego w pkt 3 lit. c) oferty. 

3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności wskazanych w ppkt 1, 

Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

V. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VI. Sposób przygotowania  i złożenia oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu (załącznik) i zawierać cenę  

za 1 roboczogodzinę brutto. 

3. Ofertę z załącznikiem należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z adnotacją: 
„Oferta na ochronę Święta Kielc 2022 – nie otwierać” 

VII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, kancelaria, pok. nr 12. 

2. Termin składania ofert upływa 20 maja 2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu).  

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

jest „cena – 100%”. 

2. Podstawą oceny oferty jest cena brutto za 1 roboczogodzinę zadeklarowana przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zaproszenia. 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spośród wszystkich ofert spełniających 

wymagania zawarte w Zaproszeniu. 

4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź o uzupełnienie dokumentów. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  



b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona.  

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w lit. b). 

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż wcześniej zaoferowane. 

IX. Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej 

oferty na stronie internetowej: www.bipum.kielce.eu 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany będzie do: 

a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka 

konieczność zaistnieje – złożenia ich pełnomocnictw, 

b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem. 

3. Niedopełnienie zobowiązań, o których mowa w ppkt 2 oraz nieusprawiedliwione 

niestawienie się Wykonawcy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, celem 

podpisania umowy traktowane będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ponownie najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

X. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne 8 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, 

str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 

a) podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest nieobowiązkowe (dobrowolne), 

jednak konieczne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz do zawarcia i wykonania umowy; 

http://www.bipum.kielce.eu/


b) Administratorem danych osobowych osób podanych przez Wykonawcę do jego 

reprezentacji oraz osób do kontaktów, jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 

Kielce; 

c) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku 

pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: 

iod@um.kielce.pl; 

d) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego; 

e) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

f) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 

którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie – przez okres a także w zakresie 

przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

g) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) imię i nazwisko Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby/osób wskazanych w 

nazwie Wykonawcy będącego spółką osobową, zostanie/ą ujawnione w Generalnym 

Rejestrze Umów publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kielce (http://www.bipum.kielce.eu/); 

i) osoby wskazane w lit. b) posiadają:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od tych osób 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (w przypadku postępowań zakończonych wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych 

osobowych*;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO – żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

j) osobom wskazanym w lit. b) nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na 

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

mailto:iod@um.kielce.pl
http://www.bipum.kielce.eu/


* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Kodeks cywilny 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego osoba prawną, zasady przetwarzania danych osobowych, 

wskazane w ppkt 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych przez Wykonawcę 

do jego reprezentacji oraz umocowanych do kontaktów z Zamawiającym. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 

RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa 

w art. 14 ust. 5 RODO. 

W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zaproszenia, 

składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


