Nowy Żmigród, dnia 10.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Dotyczące świadczenia usługi obsługi technicznej występów estradowych podczas
„DNI ZEIMI ŻMIGRODZKIEJ 2017”.
1. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie
ul. Mickiewicza 4
38-230 Nowy Żmigród
2. Termin i miejsce wykonania zamówienia
TERMIN - 30 lipca 2017
MIEJSCE realizacji - Stadion w Nowym Żmigrodzie.
Czas koncertów - 30 lipca 2017 godzin. 14:00 - 31 lipca godzin. 2:00
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa obsługa techniczna imprezy podczas "Dni Ziemi
Żmigrodzkiej 2017"

Scena:
- Wynajem sceny i dachu wraz z wykwalifikowaną obsługą
Scena:
- wymiary 10m x 10m, wysokość min 1,4 m, zabezpieczona barierkami
- schody – wejście z jednej strony
- blaty oparte na systemie LAYHER
Dach:
-

wymiary proporcjonalne do wielkości sceny,
wysokość od sceny 5.5 m,
boki i horyzont osłonięte czarnymi fartuchami,
uszy na zewnątrz sceny do zawieszenia systemu nagłośnieniowego

FOH:
- stanowisko podwyższone 30-40cm dla realizatora dźwiękowego i realizatora oświetlenia
zadaszone i osłonięte z trzech stron

Nagłośnienie:
- Wynajem, nagłośnienia wraz z wykwalifikowaną obsługą

- Systemem nagłośnieniowy (frontowy) o mocy nie mniej niż 2 x 24000 W , oparty na: (inne
systemy nie będą akceptowane, system nagłośnieniowy musi składać się na oryginalnych
podzespołach.)
•

•
•
•
•

12 szt modułów liniowych - 1 moduł liniowy oparty na: 1 przetworniku 12" 500W
RMS + 2 x głośnik średniotonowy 2" VC 100W RMS + 2 x głośnik wysokotonowy
1,75 VC 80W RMS , (z pełnym aktywnym podziałem pasma), Sensitivity 1 W/1
minimum 99 LF/106 MF/109 HF dB
12 szt subwoofer - 1 subwoofer oparty na 2 przetwornikach 18", 4" VC
Frontfill na głośniku 15" 3-drożna
Mikser FOH cyfrowy min 48ch
Niezbędne mikrofony:
- 4 szt mikrofonów bezprzewodowych Sennheiser ew300 g3
- 4x beta98amp, 2x Audix D6, 2x ADX51, 1x Beta 91, 8x SM57, 8 x SM58, 2 x
e906, 6x dibox, okalowanie

System monitorowy
- minimum 6 szt monitorów opartych na głośniku 12" + 3" VC o mocy 800W każdy
- System nagłośnieniowy powinien być wolny od szumów i przydźwięków.

Oświetlenie:
- Wynajem, oświetlenia wraz z wykwalifikowaną obsługą
- System oświetleniowy powinien być zabezpieczony by nie stanowił zagrożenia dla
występujących
zespołów.
- Światła sceniczne powinny oświetlać muzyków w sposób gwarantujący dobrą widoczność w
każdym
punkcie sceny.
- Zestaw zaaranżowany technicznie i kolorystycznie jako integralna całość.
•
•
•
•
•

8 x ruchoma głowica typu spot w systemie CMY lub RGB na lampie wyładowczej
700W (tylko renomowane firmy - MARTIN, CLAY PAKY, ROBE)
6 x ruchoma głowica typu Wash w systemie CMY lub RGB (MARTIN, VL, CLAY PAKY,
ROBE, COEMAR, GLP ...)
8 x par 64 wraz z dimerami
4 x blinders
maszyna do dymu z wentylatorem

4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent przedstawi w ofercie:
- Cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego (oferta powinna
zawierać całkowity koszt brutto wynajęcia sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą i
transportem. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Cena ofertowa ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatności, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Specyfikację sprzętu wykorzystanego do zrealizowania zadania.
- Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych
warunków wg formuły: spełnia - nie spełnia.

5. Miejsce oraz termin składania ofert
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: goknz@wp.pl
lub pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 4,
38-230 Nowy Żmigród
do dnia 31.05.2017r. do godziny 12:00.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyn.
6. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena ofertowa 80%
Rejestracja firmy na terenie Powiatu Jasielskiego - 10%
Dotychczasowa współpraca - 10%
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą,
którego oferta jest najkorzystniejsza.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena
oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Sposób zapłaty:
Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Jerzy Dębiec – dyrektor GOK pod numerem tel. 13 4415215
oraz adresem email: goknz@wp.pl.

