
              

             Ostrowiec Świętokrzyski, 11 grudnia 2020 r. 

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, informuje: 

I. W postępowaniu na ochronę osobową i monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 

oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK w 2021 r. wpłynęły cztery oferty: 

1) Oferta nr 1  

Biuro Ochrony SPARTAN  Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski 
CZĘŚĆ PIERWSZA – ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu 

Świętokrzyskimw w 2021 r. 

a) całodobowa ochrona osobowa budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54, konserwacja systemu monitoringu 
w OBK przy  ul. Siennieńskiej 54 – 95 484,00 zł netto/117 445,32 zł brutto 

B) monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoring wizyjny i elektroniczny oraz 
interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacja oraz naprawy systemu monitoringu w budynku CTH przy ul. 
Świętokrzyskiej 6 i 6a, konserwacja systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim – 0,01 zł netto/0,01 zł brutto 

CZĘŚĆ DRUGA – ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim                     
w 2021 r. 

A) cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej:  18,30 zł netto/22,51 zł brutto 

B)cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej:  18,30 zł netto/22,51 zł brutto 
C)cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej:  39,00 zł netto/47,97 zł brutto 

D)cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach: 10,89 zł netto/13,40 zł brutto 



2) Oferta nr 2  
Biuro Ochrony Osób i Mienia SCORPION, ul. Jesienna 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
CZĘŚĆ PIERWSZA – ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu 

Świętokrzyskimw w 2021 r. 

a) całodobowa ochrona osobowa budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54, konserwacja systemu monitoringu 
w OBK przy  ul. Siennieńskiej 54 – 129 648,00 zł netto/159 467,04 zł brutto 

C) monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoring wizyjny i elektroniczny oraz 
interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacja oraz naprawy systemu monitoringu w budynku CTH przy ul. 
Świętokrzyskiej 6 i 6a, konserwacja systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim – 12,00 zł netto/14,76 zł 
brutto 

CZĘŚĆ DRUGA – ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim                     
w 2021 r. 

A) cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej:  20,00 zł netto/24,60 zł brutto 

B)cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej:  20,00 zł netto/24,60 zł brutto 
C)cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej:  70,00 zł netto/86,10 zł brutto 

D)cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach: 18,00 zł netto/22,14 zł brutto 
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3) Oferta nr 3  

Ranger Security P.H.U. Agnieszka Mamerska, ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
CZĘŚĆ PIERWSZA – ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu 

Świętokrzyskimw w 2021 r. 

a) całodobowa ochrona osobowa budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54, konserwacja systemu monitoringu 
w OBK przy  ul. Siennieńskiej 54 – 129 600,00 zł netto/159 408,00 zł brutto 

D) monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoring wizyjny i elektroniczny oraz 
interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacja oraz naprawy systemu monitoringu w budynku CTH przy ul. 
Świętokrzyskiej 6 i 6a, konserwacja systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim – 4800,00 zł netto/5904,00 zł 
brutto 
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4) Oferta nr 4  

Agencja Ochrony Osób i Mienia CERBER, ul. Sienkiewicza 7/1, 27-500 Opatów  
CZĘŚĆ PIERWSZA – ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu 

Świętokrzyskimw w 2021 r. 

a) całodobowa ochrona osobowa budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54, konserwacja systemu monitoringu 
w OBK przy  ul. Siennieńskiej 54 – 113 880,00 zł netto/140 072,40 zł brutto 

E) monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoring wizyjny i elektroniczny oraz 
interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacja oraz naprawy systemu monitoringu w budynku CTH przy ul. 
Świętokrzyskiej 6 i 6a, konserwacja systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim – 1,00 zł netto/1,23 zł brutto 

CZĘŚĆ DRUGA – ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim                     
w 2021 r. 

A) cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej:  19,00 zł netto/23,37 zł brutto 

B)cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej:  19,00 zł netto/23,37 zł brutto 
C)cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej:  60,00 zł netto/73,80 zł brutto 

D)cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach: 18,00 zł netto/22,14 zł brutto 

II.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej MCK oraz na stronie BIP MCK 1 grudnia 2020 r. 

III. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 10.30. 

IV.Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia (części pierwsza i druga) kwotę w wysokości 324 900,00 zł netto. 

V.Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. 

               Zatwierdzam 
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             Jacek Kowalczyk 

               Dyrektor MCK 
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