
 

 

Syców, dnia 21.02.2019 r. 
Centrum Kultury w Sycowie 
ul. Kościelna 16 
56-500 Syców 

 
 
 

Z A P R A S Z A 
 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: 

 
 „Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zabezpieczeniu 

medycznym imprezy masowej pod nazwą Dni Sycowa 2019 w dniach 18-19 maja 2019 roku 
odbywających się na Stadionie Miejskim  przy ul. Kościelnej w  Sycowie. 

 
1.Wymagany termin realizacji zamówienia : od 18 maja 2019 do 19 maja 2019 r. 
 
2..Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium -cena – 100%,  
 
3.Opis sposobu obliczania ceny  w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 
3.1. Zaproponowana cena powinna zawierać: 

 Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

 Obowiązujący podatek od towarów i usług. 
3.2. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  
3.3.Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu gdzie będzie wykonywane zlecenie przedmiotu 

zamówienia w celu oszacowania  na własną  odpowiedzialność kosztów i ryzyka  oraz  uzyskania  
wszelkich  danych, jakie mogą być niezbędne  do przygotowania oferty. 

 
4. Oferta powinna obejmować potrzebne siły i środki do zabezpieczenia imprezy pod względem 
medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku ze zm.  O bezpieczeństwie imprez 
masowych : 
4.1  1 zespół wyjazdowy bez lekarza odpowiadający wymaganiom dla zespołu podstawowego 
zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
4.2 1 patrol ratowniczy spełniający wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy 
masowej  
Oferent zobligowany jest również do okazania dokumentów potwierdzających uprawnienia osób 

wykonujących zlecenie.  
 
5.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 
Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego:  

Centrum Kultury w Sycowie 
ul. Kościelna 16 

       56-500 Syców 
lub emailem na adres beata.pietrzak@cksycow.pl w terminie  do dnia 15-03-2019 r. do godz. 09.00. 
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona 
przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję 
przed terminem upływu jej składania. 
 
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: Beata 
Kokornaczyk - Pietrzak tel. 62 785 51 53 wew. 25  e-mail beata.pietrzak@cksycow.pl 
 
7.Informacja dotycząca wyboru propozycji cenowej: 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej w terminie do 7 dni od dnia 
składania propozycji cenowej. Następnie po dokonaniu wyboru propozycji cenowej, wynik zostanie 
podany do publicznej wiadomości na stronie www.cksycow.pl.  
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Organizator zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu danych osobowych 

zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1000). Ponadto informuję Pana / Panią, że: 

 

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 

Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit a 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 

(RODO).  

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje 

brak możliwości przystąpienia  do oferty. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany przepisami finansowymi. 

5. Posiada Pan/ Pani prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych; 

c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 

6. Wizerunki osób biorących udział w ofercie będą rozpowszechniane na 

platformach wewnętrznych i zewnętrznych celem przekazania informacji do 

publicznej wiadomości.  

7. Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest: mgr. inż. Sebastian KOPACKI 

inspektor.rodo@gmail.com 

 

                                                                                               

 Dyrektor   
Centrum Kultury w Sycowie 

/-/ Paulina Syposz – Ciemny   
 


