
 

 

 

Lublin, dnia 20.01.2023 
 
 

Zapytanie dotyczące usług w zakresie ochrony 
wydarzeń organizowanych przez Targi Lublin S.A. 

 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Targi Lublin S.A. 
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin 
tel. 797 970 211; e-mail info@targi.lublin.pl 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia 

a. ochrona i zabezpieczenie podczas imprez nie mających charakteru imprez 

masowych oraz podczas czynności technicznych związanych 

z przygotowaniem i demontażem imprezy, 

b. możliwość świadczenia usług ochrony imprez masowych – na podstawie 

odrębnej umowy dotyczącej każdej imprezy, 

c. obsługa kasowa na parkingach, 

d. konwojowanie wartości pieniężnych w oparciu o aktualne 

Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim 

powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 

Wszyscy pracownicy konwojów wartości pieniężnych muszą posiadać 

licencję I lub II stopnia pracownika ochrony fizycznej. 

3. Wymagania dodatkowe oraz szczegółowy zakres usługi  

Osoby wykonujące prace muszą legitymować się aktualnymi badaniami 
lekarskimi, zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, ukończonymi szkoleniami 
ppoż. i BHP, stosownymi do wykonywanych zadań.  
Prace realizowane będą na podstawie zamówień wystawionych przez 
Zamawiającego. Każdorazowo zamówienie będzie wskazywać zakres prac 
i termin ich wykonania. Zamawiający oczekuje, że prace będą podejmowane 
na każde jego wezwanie, niezależnie od dnia tygodnia i pory doby. 
Wszyscy pracownicy ochrony w trakcie imprez  winni posiadać jednakowy 
ubiór, w przypadku niektórych imprez wymagany jest od części pracowników 



 

 

 

garnitur/garsonka. 
Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy dysponowania systemem łączności 
pomiędzy pracownikami. 
Czynności ochrony obejmują m.in.: 
a. zapewnienie bezpieczeństwa osobowego Pracownikom Zamawiającego 

oraz osobom przebywającym na terenie i w obiektach Zamawiającego,  

b. ochronę mienia Spółki, kontroli jej zabezpieczeń przed kradzieżą, 

zniszczeniem, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, ochronę 

pomieszczeń, urządzeń oraz terenu przed dostępem do nich osób 

nieuprawnionych, poprzez monitorowanie miejsc, będących w zasięgu 

kamer, 

c. czuwanie nad sprawnością działania sygnalizacji alarmowej, pożarowej 

i antywłamaniowej, telewizji przemysłowej oraz kontroli dostępu, 

a w przypadku wystąpienia awarii bezzwłoczne zawiadamianie 

Zamawiającego oraz stacji monitorowania, 

d. natychmiastowe informowanie Zamawiającego oraz Służb Ratunkowych, 

w przypadku zaistnienia zagrożeń na terenie chronionego obiektu 

(wtargnięcie, rozbój), 

e. postępowanie zgodne z instrukcją alarmową ppoż. i bhp oraz zasadami 

postępowania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia ludzi, 

f. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za nieuzasadnione wezwanie 

straży pożarnej w przypadku nieodwołania fałszywego alarmu w centrali 

p. poż., 

g. prowadzenie ewidencji osób, które za zgodą Zamawiającego wykonują 

pracę na terenie chronionym, 

h. prowadzenie pisemnych meldunków w „Książce zdarzeń stałego dyżuru” 

przed zakończeniem zmiany a następnie po przybyciu zmiennika, 

podpisywanie przez obu zdania i przyjęcia dyżuru, 

i. wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń według posiadanego 

na dyżurce wykazu osób uprawnionych do ich pobrania za 

pokwitowaniem w „Książce wydania/zdania kluczy”, 

j. kontrolę wjazdów i wyjazdów samochodów na teren zamknięty, 

k. otwieranie i zamykanie obiektów w wyznaczonym terminie (m. in. furtka, 

brama wjazdowa), 



 

 

 

l. dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę, takt i szacunek dla 

pracowników i klientów, 

m. wykonywanie innych zadań stawianych doraźnie przez przełożonych 

w zakresie ochrony fizycznej obiektów Zamawiającego. 

 
4. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
a. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną  ofertę, oferta musi zawierać odrębną 

wycenę dla każdego zadania, 
b. ofertę należy złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania, 
c. druk oferty należy wypełnić czytelnym pismem w języku polskim, ewentualne 

poprawki w tekście oferty  muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę, ceny oferty muszą być cenami netto, 
wyrażonymi w złotych polskich, 

d. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.   

 
5. Wymagane dokumenty i informacje: 

 
a. oferta sporządzona wg Załącznika nr 1, 
b. opis zasobów ludzkich jakimi dysponuje Oferent – liczba, kwalifikacje, charakter 

zatrudnienia, 
c. opis systemu łączności miedzy pracownikami w czasie imprez, 
d. kopię koncesji Oferenta, 
e. kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej (w chwili złożenia oferty)  
f. informacje o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu takich prac, 
g. referencje (jeżeli Oferent je posiada), 
h. KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

 
6. Miejsce, termin i sposób składania oferty: 

 
Ofertę należy złożyć w terminie do 3 lutego 2023 roku do godziny 15.30: 
a. pocztą elektroniczną na adres: a.blazejewska@targi.lublin.pl (skany 

podpisanych dokumentów, temat wiadomości „OCHRONA”) lub 
b. złożyć osobiście w Sekretariacie Zarządu Targów Lublin S.A. (koperta z nazwą 

Oferenta, zaadresowana na Targi Lublin z napisem „OCHRONA”) 
 

7. Uwagi dodatkowe: 
 

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów, których dotyczy 
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powyższe  zapytanie w dniach 23-31.01.2023 w godzinach 9.00-15.00 lub 
w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 797 970 236. 
 
Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami 
i prawo unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyny. 
 
Oferent, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o tym fakcie 
pismem akceptującym jego wybór. 

 
8. Okres ważności ofert: 

  
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia wskazanego jako 
końcowy termin składania ofert. 

 
 

 

 
 


