Polkowickie Centrum Animacji
ul. Skalników 4
59-100 Polkowice

Polkowice, dnia 30 stycznia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach 59-100, ul. Skalników 4 zaprasza
do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną
i akustyczno-oświetleniową podczas Dni Polkowic 2018.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z transportem, montażem, demontażem, obsługą
techniczną, nagłośnieniową
i oświetleniową ( zgodnie z wymaganiami riderowymi zespołów
wymienionych w pkt. 3 niniejszego zapytania) na imprezę plenerową „Dni Polkowic 2018”
organizowaną zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza, o której mowa
odbędzie się w dniach 16-17.06.2018 r. na terenie Polkowickiego Centrum Piknikowego
w Polkowicach, przy ul. 3 Maja.
2. Wymagania dotyczące sprzętu:
a) scena o wymiarach min. 12 m szer. x 10 m gł., poszycie dachu czystą plandeką w kolorze
stonowanym wyposażoną w atestowane schody po obu stronach sceny, wyposażona zgodnie
z riderami Wykonawców.
b) boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, wykonane np. z gęstej siatki
lub lekkiego, gęstego materiału (przy niesprzyjającej i deszczowej pogodzie - woda nie może
dostawać się bokami oraz tyłem na scenę),
c) wymagany jest system nagłośnieniowy i oświetleniowy, spełniający wymogi riderów zespołów
określonych w programie imprezy.
e) 2 mikrofony bezprzewodowe do wyłącznej dyspozycji konferansjerów.
Konstrukcje techniczne oraz wszystkie inne urządzenia użyte do realizacji zamówienia muszą
posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie
obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.
Zamawiający dysponuje utwardzonym placem do montażu sceny o pow. 16 m x 11 m oraz
zabezpieczeniem prądowym o mocy 125 A, 63 A i 32 A .
3. Ramowy program imprezy:
-16.06.2018 r. (sobota)

18.06.2017 r. (niedziela)

- KABARET
- Turnej Gmina vs. Powiat
- SOUND'N'GRACE
- QUEBONAFIDE
- MATEUSZ ZIÓŁKO
- GRZEGORZ HYŻY
- AGNIESZKA CHYLIŃSKA
- KULT
Próby artystów przewidziano w godzinach porannych każdego dnia, a rozpoczęcie wydarzeń w ramach
imprezy około godziny 14:00.
4. Oferta powinna zawierać:
a) cenę brutto za realizację zamówienia.
b) parametry techniczne sprzętu użytego do realizacji zamówienia.
5. Kryterium wyboru:
a) najniższa cena brutto.
b) akceptacja Firmy przez występujących Wykonawców.
6.Oferty należy składać:
w terminie do 26.02.2018 r. pocztą elektroniczną na adres: zenon.czub@pca.pl lub pocztą tradycyjną
na adres: Polkowickie Centrum Animacji, 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy
/załącznik do zapytania ofertowego/.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom, które przedstawiły oferty
w ramach niniejszego zaproszenia.
Wybrany oferent zobowiązany jest w terminie 2 tygodni, od poinformowania o wyborze
Jego oferty (przekazanej pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), do

dostarczenia podpisanej umowy do sekretariatu Zamawiającego -

Polkowickie Centrum

Animacji, 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4.
Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Zenon Czub tel. 76 746-88-28, 602124097

