
Zapraszamy do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. 

Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury jako zamawiający, zaprasza  Państwa do złożenia 

oferty w trybie zapytania o cenę. 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ochrony fizycznej imprezy „Silent Disco” dla 

młodzieży w wieku 16 – 18 l. organizowanej w Młodzieżowym Domu Kultury,                               

ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie, 15 lutego 2020 r. w godz. 19:00 – 22:00. 

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: 130 osób 

Wymagania wobec oferta1: 

1. dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony 

fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

technika ochrony fizycznej osób i mienia 

2. dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub 

Straży Granicznej; 

3. świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy 

stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze 

świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w 

Służbie Więziennej; 

4. zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, 

Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te 

spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9; 

5. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu 

umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne 

w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz 

znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, 

realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1943, z późn. 

zm.); 

 
1 Wymaganie jest spełnienie min. jednego punktu 



6. zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i 

ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 

7. świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie. 

Po stronie oferenta: 

1. zapewnienie stałego nadzoru przy wejściu do Młodzieżowego Domu Kultury w dniu 

wydarzenia w godz. 18:30 – 22:30 

2. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie 

Ofertę należy przesłać w terminie do 21.01.2020 r. na adres: sekretariat@mdkpruszkow.pl 

Wszelkie pytania należy kierować na w/w mail. 

 

 


