Kobierzyce dn. 20.03.2018 r.
Kobierzycki Ośrodek Kultury
ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce
tel. (71) 311-12-00
e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1211/4/2018
Cz. I dotyczy: wynajmu i budowy sceny oraz jej nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą
techniczną oraz obsługi multimedialnej sceny (zapewnienia diody/projektora/ekranu LED –
zgodnie z pkt 14 Wymagań technicznych KAYAH) podczas Dożynek Gminnych organizowanych
w dniu 25-26.08.2018 roku w Kobierzycach
Cz. II dotyczy: nagłośnienia i oświetlenia sceny stacjonarnej o wymiarach: 13 m szer. I 6 m
głęboka, podczas Dożynek Gminnych organizowanych w dniu 25-26.08.2018r.

Opis cz. I
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja budowy sceny, nagłośnienia i oświetlenia
oraz zapewnienie obsługi multimedialnej sceny (zapewnienie diody/projektora/ekranu LED –
zgodnie z pkt 14 Wymagań technicznych KAYAH) podczas imprezy Dożynki Gminne w
Kobierzycach, które odbędą się 25-26.08.2018r. na terenie Stadionu Sportowego w
Kobierzycach, przy ul. Sportowej 28. Realizacja zamówienia według specyfikacji technicznych
wykonawców:
-KAYAH
- EXTAZY
SCENA:
- wymiary - 12m x 10m , zadaszona z zabezpieczonymi bokami zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Riderach
- schodki po obu stronach sceny
- pozostałe wymogi podane w Riderach zespołów
Uwaga miejsce na ustawienie sceny koncertowej (do 16 m szerokości)
Do realizacji wyżej wymienionej imprezy Oferent winien dysponować odpowiednim zapleczem
sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo
obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez
względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny. Wydarzenia z dnia 26.08.2018r.
mają charakter imprezy masowej.
Oferent powinien przedstawić atesty ppoż i BHP i zabezpieczyć się w przenośny sprzęt gaśniczy
(gaśnice). Winien także spełnić wszystkie wymagania techniczne każdego z wykonawców wg
Riderów oraz specyfikacji technicznych przedstawionych przez Organizatora.
Do zadań oferenta należeć będzie w szczególności:
- dowóz, rozładunek, montaż sceny głównej, nagłośnienia, oświetlenia
- dowóz i montaż zestawu oświetleniowego według Riderów wymienionych wykonawców (scena
główna),
- dowóz i montaż zestawu nagłaśniającego według Riderów wymienionych wykonawców (scena
główna),
- dowóz i montaż sprzętu wymaganego przez zespoły muzyczne, zawartego w Riderach
- obsługa sprzętu podczas prób i w czasie trwania imprezy,
- demontaż i załadunek, wywóz sprzętu po zakończeniu imprezy,
- posiadanie szczegółowej dokumentacji dotyczącej sprzętu
Czas realizacji:

- pełna gotowość sceny, oświetlenia, nagłośnienia i obsługi technicznej i multimedialnej niedziela 26.08.2018r. godz. 9 :00
-kompleksowa obsługa wszystkich wydarzeń, które będą odbywały się na scenie
- kompleksowa obsługa podczas próby generalnej zespołu KAYAH w godz. 10:00-13:00 w dniu
26.08.2018r. oraz podczas koncertu o godz. 20:30 (koncert 60 min+bis)
- kompleksowa obsługa podczas próby generalnej (montażu) zespołu EXTAZY o godz. 16.00-16.30
w dniu 26.08.2018r. oraz podczas koncertu o godz. 16:30 (koncert do 60+bis)
- zakończenie imprezy i demontaż sceny, oświetlenia i nagłośnienia 26.08.2018r. ok. godz. 23:00
Budowy sceny może nastąpić w godz. 14:00-21:00 w dniu 24.08.2018 r. Oferent zobowiązany
jest do zastosowania się do zakazu uruchamiania, włączania oraz używania jakichkolwiek
urządzeń mechanicznych robiących hałas w czasie trwania oficjalnej części Dożynek, co
planowane jest w dniu 26 sierpnia 2018 roku od godz. 13:30, aż do czasu odwołania powyższego
zakazu przez Organizatora tj. do godz. ok. 15-30-16:00. Oferent stosuje się do niniejszego zakazu,
nie odstępuje od niego nawet na wniosek Artysty.
Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia obsługi multimedialnej sceny
(zapewnienia diody/projektora/ekranu LED – zgodnie z pkt 14 Wymagań technicznych KAYAH).
W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu
ofertowym.
Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego wykonawcy (nie koniecznie z
najkorzystniejszą ofertą cenową) spełniającego wymogi artystów. Kobierzycki Ośrodek Kultury
zobowiązany jest do konsultacji wybranej oferty z menadżerami zespołów.
Organizator zastrzega sobie możliwość akceptacji wybranej Firmy przez Agencje artystyczne
reprezentujące zespoły. W przypadku braku akceptacji ze strony Agencji, Organizator odrzuca
wybraną ofertę.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia zakończenia imprezy.
Ofertę wraz z atestami ppoż sceny należy dostarczyć na poniższy adres bądź przesłać na e-mail:
imprezy@kultura-kobierzyce.pl do dnia 11.04.2018r. do godz.20:00. Oferty, które wpłyną po
terminie składania, pozostaną bez rozpatrzenia.
Kobierzycki Ośrodek Kultury
ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce
z dopiskiem "DOŻYNKI GMINNE 2018-obsługa techniczna-duża scena".
Cz. II
Przedmiotem zamówienia jest nagłośnienie i oświetlenie sceny małej (stacjonarnej) podczas
imprezy Dożynki Gminne w Kobierzycach, które odbędą się 25-26.08.2018r. na terenie Stadionu
Sportowego w Kobierzycach, przy ul. Sportowej 28. Realizacja zamówienia według specyfikacji
technicznych wykonawców:
Sobota:
-występy zespołów ludowych (zespoły śpiewacze do 25 osób wraz z instrumentami typu:
skrzypce, gitara, akordeon, bęben, saksofon, flet, klawisz, burczybas, klarnet); mikrofony
pojemnościowe;
-Koncert Mateusza Mijala (19.30-20.30), technika wg załączonego Ridera technicznego;
-Koncert zespołu EXELLENT (21.00-22.00), technika wg załączonego Ridera technicznego;
-dyskoteka z zespołem muzycznym (klawisz, gitary, wokale) w godz. 22.00-1.00;
Niedziela:
-przemówienia podczas części oficjalnej (do 6 mikrofonów bezprzewodowych);

-Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Jedliniok: 4 osobowa kapela ludowa (instrumenty: akordeon,
skrzypce, klarnet, flet); nagłośnienie: (4-5 mikrofony dla kapeli lub mikrofony na klipsach przypinane
do instrumentów, 3-4 dla chóru-pojemnościowe); oświetlenie;
- Występ zespołu Jarzębina (zespół liczy ok. 20 os., instrumenty typu: skrzypce, gitara, akordeon,
bęben, saksofon, flet, klawisz, burczybas, klarnet);
-występ zespołu węgiersko-czeskiego (wg Ridera technicznego w zał.)
-Koncert zespołów KOK (mikrofony bezprzewodowe do 10 szt., nagłośnienie instrumentów:
klawisz, perkusja, gitary, flet, saksofon);
SCENA STACJONARNA:
- wymiary - 13m szer. x 6m głęboka , zadaszona;

- schodki po obu stronach sceny
-BRAK RAMP DO PODWIESZENIA OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA
-naprzeciw sceny stacjonarnej ustawione są duże hale namiotowe pod którymi należy
również ustawić kolumny nagłośnieniowe (4 szt.).
Do realizacji wyżej wymienionej imprezy Oferent winien dysponować odpowiednim zapleczem
sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo
obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez
względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny. Wydarzenia z dnia 26.08.2018 r.
mają charakter imprezy masowej.
Oferent powinien przedstawić atesty ppoż i BHP i zabezpieczyć się w przenośny sprzęt gaśniczy
(gaśnice). Winien także spełnić wszystkie wymagania techniczne każdego z wykonawców wg
Riderów oraz specyfikacji technicznych dostarczonych Firmie do dnia 30 CZERWCA 2018r. przez
Organizatora.
Do zadań oferenta należeć będzie w szczególności:
- dowóz, rozładunek, nagłośnienia, oświetlenia
- dowóz i montaż zestawu oświetleniowego według Riderów wymienionych wykonawców (scena
mała),
- dowóz i montaż zestawu nagłaśniającego według Riderów wymienionych wykonawców (scena
mała),
- dowóz i montaż sprzętu wymaganego przez zespoły muzyczne, zawartego w Riderach
- obsługa sprzętu w czasie trwania imprezy,
- demontaż i załadunek, wywóz sprzętu po zakończeniu imprezy,
- posiadanie szczegółowej dokumentacji dotyczącej sprzętu
Czas realizacji:
- pełna gotowość sceny małej: oświetlenia, nagłośnienia i obsługi technicznej – sobota
25.08.2018 r. godz. 13.00, niedziela 26.08.2018r. godz. 13 :00
-kompleksowa obsługa wszystkich wydarzeń, które będą odbywały się na scenie małej (wg
scenariusza dostarczonemu Firmie do 30 CZERWCA 2018r.)
- zakończenie imprezy i demontaż oświetlenia i nagłośnienia 26.08.2018 r. ok. godz. 23:00
Istnieje możliwość montażu sprzętu na małej scenie w godz. 8:00-13:00 w dniu 25.08.2018 r.
Oferent zobowiązany jest do zastosowania się do zakazu uruchamiania, włączania oraz używania
jakichkolwiek urządzeń mechanicznych robiących hałas w czasie trwania prób zespołów: KAYAH i
EXTAZY (chyba, że próba pokrywa się z godzinami pracy sceny małej) oraz koncertów zespołów
KAYAH i EXTAZY w dniu 26 sierpnia 2018 roku., aż do czasu odwołania powyższego zakazu przez
Organizatora. Oferent stosuje się do niniejszego zakazu, nie odstępuje od niego nawet na
wniosek Artystów.
W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu
ofertowym.

Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego wykonawcy (nie koniecznie z
najkorzystniejszą ofertą cenową) spełniającego wymogi artystów. Kobierzycki Ośrodek Kultury
zobowiązany jest do konsultacji wybranej oferty z menadżerami zespołów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia zakończenia imprezy.
Ofertę wraz z atestami ppoż sceny należy dostarczyć na poniższy adres bądź przesłać na e-mail:
imprezy@kultura-kobierzyce.pl do dnia 11.04.2018 r. do godz.20:00. Oferty, które wpłyną po
terminie składania, pozostaną bez rozpatrzenia.
Kobierzycki Ośrodek Kultury
ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce
z dopiskiem "DOŻYNKI GMINNE 2018-obsługa techniczna-mała scena".

