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Zapytanie  

 
 

              Prosimy o przedstawienie oferty na ochronę obiektu Hipodrom Sopot Sp. z o. o. 81 -745 

Sopot, ul. Polna 1 w Sopocie o łącznej powierzchni około 38 hektarów. 

Opis obiektów znajdujących się na terenie Hipodromu w Sopocie, który podlegał będzie 

ochronie. 

Na terenie ośrodka znajdują się obiekty nowo wybudowane i stare. 

1. Opis budynków nowo wybudowanych 

- część rekreacyjna (13 stajni, hala – ujeżdżalnia, kompleks dla hipoterapii ) oznaczona na 

planie literą B, M,   

- duża hala – ujeżdżalnia z pokojami gościnnymi, biurem, sędziówką  i restauracją  

oznaczona na planie literami C, D, N,   

- część sportowa ( 13 stajni, hala – ujeżdżalnia i stodoła) oznaczone na planie literą E,   

- garaże, warsztaty,  pomieszczenie socjalne, oraz magazyn oznaczone na planie literą Z, 

2. Opis budynków i pomieszczeń w części starej 

- stajnie oznaczone na planie literą G,  

- Małe hale I i  II oznaczone literami F i H  

- budynek dżokejów nowo wybudowany oznaczony na planie literą W, 

- kasy oznaczone na planie litera X, kasy nie są użytkowane, 

- trybuna sędziowska wraz z restauracją oznaczone na planie literą I, 

- duża trybuna ( trybuna VIP ) nowo wybudowana   oznaczona  na   planie   litera  J, 

- budynki mieszkalne oznaczone na planie literą Y 

3. Tereny zielone oznaczone na planie literami T, S, K, P, U, O  

Obiekt został wyposażony w instalację i urządzenia przeciwpożarowe, których monitoring 
znajduje się w portierni przy wejściu głównym.  

        Obiekt posiada dwie bramy wjazdowe oznaczone na planie literami A i R, oraz przejście od 
strony Żabianki  

 Do obowiązków ochrony należeć będą: 



a) opracowanie  instrukcji  ochrony 

b)  ochrona 24 – godzinna – patrol pieszy z meldunkiem w punktach kontrolnych, 

c)  oznakowanie chronionych  obiektów tablicami informacyjno-ochronnymi 

d) w razie zagrożenia kontakt z policją, strażą pożarną i służbami interwencyjnymi,  

e) powiadomienie o zdarzeniach zaistniałych na terenie ośrodka odpowiednich osób, 

f) kontrola oświetlenia na  halach po zakończonych treningach, 

g) dodatkowa możliwość interwencji patrolem zmotoryzowanym, 

h) ochrona terenu przed osobami nieupoważnionymi poprzez: 

-  sprawdzanie identyfikatorów wjazdowych, 

-  kontrola paszportów koni wjeżdżających na teren ośrodka, 

-  pobieranie opłat za wjazd  na Hipodrom, 

i) porządkowanie terenu wokół portierni, pilnowanie porządku w bramie wjazdowej, 

j) zapewnienie całodobowej obsługi bramy wjazdowej, 

k) kontrola porządku na terenie w ciągu dnia 

Prosimy również o podanie zakresu odpowiedzialności  za chroniony teren. 

Do oferty należy załączyć 

1. Przedstawienie koncepcji ochrony  w przygotowaniu o wizję lokalną 
2. Polisę ubezpieczeniową 
3. Dokumenty rejestrowe 
4. Proponowane zabezpieczenie w środki techniczne 
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i US 

Mile widziane doświadczenie w ochronie  imprez jeździeckich. 

Zapraszamy do obejrzenia ośrodka i rozmowę w celu negocjacji warunków chronionego obiektu. 

W załączniku przesyłam mapę terenu i obiektów podlegających ochronie. 
 

 
 

 


