
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/MDK/2015 z dnia 23.03.2015r. na  wykonanie 

zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: „Ochrona fizyczna imprez 

organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmująca czas przygotowań i realizacji 

imprez”. 

 

 

I. W projekcie umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 14/MDK/2015)  jest: 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MDK/2015 z dnia 02.1.2015r, na wykonanie zamówienia o 

wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: „Ochrona fizyczna imprez organizowanych przez 

Miejski Dom Kultury, obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez” oraz zgodnie z 

warunkami określonymi w ofercie , zawiera się  umowę o następującej treści 

W projekcie umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 14/MDK/2015) powinno być: 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/MDK/2015 z dnia 23.03.2015r, na wykonanie zamówienia 

o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: „Ochrona fizyczna imprez organizowanych przez 

Miejski Dom Kultury, obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez” oraz zgodnie z 

warunkami określonymi w ofercie , zawiera się  umowę o następującej treści 

II. W projekcie umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 14/MDK/2015) jest: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu ochrony fizycznej 

osób i mienia podczas wszystkich imprez, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w 

Świnoujściu, obejmującej czas przygotowań i realizacji imprez, zgodnie z Rozporządzeniem 

rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać 

kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. nr 

183, poz. 1087 z późn, zm.) niżej wymienionych imprez: 

a. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Termin styczeń 2016r. 

miejsce: Pl. Mickiewicza/Sala teatralna MDK w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 16.00 –21.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 2.000 

b. Dni Morza 

termin: czerwiec 2015 

miejsce: Basen Północny w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 18.00 –3.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 15.000 

c. Dzień Rybaka 

termin: czerwiec 2015 

miejsce: Warszów/Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 18.00 –2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 5.000 

d. Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2015, Świnoujście Sail 



termin: sierpień 2015 

miejsce: Wybrzeże Władysława IV, Muszla Koncertowa, Amfiteatr w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 16.00 –2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 10.000 

e. Sylwester Miejski 2015 

termin: 31.12.2015 

miejsce: Muszla Koncertowa w Świnoujściu 

czas realizacji koncertu: 22.00 –2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 900 

f. Świnoujskie Lato Artystyczne 

termin: czerwiec –wrzesień 2015 

miejsce: Amfiteatr, ul. Chopina 

czas realizacji koncertów: 18.00 –22.00 

przewidywana liczba widzów: 2709 

g. Koncerty Promenadowe 

termin: czerwiec –wrzesień 2015 

miejsce: Muszla Koncertowa -promenada 

czas realizacji koncertów: 18.00 –22.00 

przewidywana liczba widzów: ok. 1000 

 

W projekcie umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 14/MDK/2015) powinno być: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu ochrony fizycznej 

osób i mienia podczas wszystkich imprez, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w 

Świnoujściu, obejmującej czas przygotowań i realizacji imprez, zgodnie z Rozporządzeniem 

rady Ministrów z dnia 30  sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać 

kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. nr 

183, poz. 1087 z późn, zm.).  niżej wymienionych imprez:  

a. Amfiteatr im. Marka Grechuty, ul. Chopina 30 
terminy: 21.06., 3.07., 5.07., 10.07., 12.07., 22.07., 26.07., 5 – 9.08. (Grechuta 

Festival wg oddzielnego planu), 20.08., 25.08., 1.09.,  

czas realizacji koncertów: 17.00 – 24.00 (czas nie obejmuje montażu i 

demontażu sprzętu) 

przewidywana liczba miejsc dla widzów: ogółem ok. 2.709 

b. Muszla koncertowa, promenada 

terminy: 4.07., 11.07., 25.07., 31.07., 1.08 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 22.00 (czas nie obejmuje montażu i 

demontażu sprzętu) 

przewidywana liczba miejsc dla widzów: ogółem ok. 1.000 

c. Dni Morza 

termin:  21 czerwiec 2015r. 

miejsce: Amfiteatr im. Marka Grechuty 

czas realizacji koncertów: 17.00 – 24.00 (czas nie obejmuje montażu i 

demontażu sprzętu) 

przewidywana liczba miejsc dla widzów: ogółem ok. 2.709 

d. Dzień Rybaka 
termin: czerwiec 2015 r. – impreza plenerowa 

miejsce: Warszów/Świnoujście 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 2.00 



przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 5.000 

e. 135 rocznica powstania wyspy Karsibór – Piknik Country 

termin: 22 sierpnia 2015r. 

miejsce: Karsibór/Świnoujście – impreza plenerowa 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 3.000 

f. Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2015, Świnoujście Sail 
termin: 14 – 16 sierpień 2015 r. 

miejsce: Wybrzeże Władysława IV – impreza plenerowa 

czas realizacji koncertów: 16.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 10.000 

g. Sylwester Miejski 2015 

termin: 31.12.2015r. 

miejsce: Muszla Koncertowa w Świnoujściu 

czas realizacji koncertu: 22.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 900 

h.  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

  termin: styczeń 2016r. 

  miejsce: Plac Mickiewicza, Sala teatralna, Biblioteka Publiczna 

 

 

 

   z upoważnienia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu  

   Kierownik Administracyjny Bożena Machelska 

 

 
 


