
Ostrowiec Świętokrzyski, 8 stycznia 2021 r. 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 Miejskie Centrum Kultury informuje, że w postępowaniu prowadzonym                            

w trybie zamówienia publicznego  na usługi społeczne o wartości poniżej progów 

określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą, spełniającą 

wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych). Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 na ochronę 

osobową i monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury                             

w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK                          

w 2021 r., 21 grudnia 2020 r. udzieliło zamówienia firmie Biuro Ochrony SPARTAN, 

aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.  

Wartość zamówienia:  

Część pierwsza 

• całodobowa ochrona osobowa budynku Ostrowieckiego Browaru 
Kultury, ul. Siennieńska 54, konserwacja systemu monitoringu w OBK 
przy ul. Siennieńskiej 54, 

cena netto: 95 484, 00, 

cena brutto: 117 445,32 zł, 

• 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, 

cena netto: 0,01 zł, 

cena brutto: 0,01 zł, 



Część druga 

• ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum  
Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2021 r., 

cena netto:   cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej – 18,30, 

  cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej – 18,30, 

  cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej – 39,00, 

  cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed                                          
  i po koncertach – 10,89, 

cena brutto: cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej  – 20,91 zł, 

                      cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej   – 20,91zł, 

                      cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej – 73,78 zł,  

  cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed                              

 i po koncertach  – 19,68 zł. 

        Zatwierdzam 

              Jacek Kowalczyk 

                 Dyrektor MCK


