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W�gliniec, dnia 26.03.2010r. 

Miejsko - Gminny  

O�rodek Kultury 

ul. K.Wojtyły 10 

59-940 W�gliniec 

ZAPROSZENIE DO ZŁO�ENIA OFERTY 

Dyrektor Miejsko – Gminnego O�rodka Kultury  

z siedzib� w W�gli�cu przy ul. K. Wojtyły 10 

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych (tj.Dz. U z 2007 Nr 

223, poz. 1655 z pó�n. zm.) 

Z A P R A S Z A 

Do przedstawienia oferty wraz z podaniem kosztów realizacji ni�ej wymienionych usług, 

polegaj�cych na „obsłudze imprez plenerowych organizowanych w Gminie W�gliniec: 

- Zadanie nr 1: Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, o�wietleniem                       

i nagło�nieniem, zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy z gwarancj�
wył�czno�ci na usługi cateringowe, 

- Zadanie nr 2: Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, o�wietleniem                       

i nagło�nieniem, zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy bez gwarancji 

wył�czno�ci na usługi cateringowe, 

- Zadanie nr 3: Wył�czno�� w zakresie wykonania usług cateringowych podczas 

imprez plenerowych bez wynajmu sceny z zapleczem dla artystów, o�wietlenia     

i nagło�nienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy”. 

Powy�sze prosz� traktowa� jako ofert� handlow�. W przypadku gdy warto�� usług 

przekroczy kwot� 14 tys. Euro, dane te stanowi� b�d� podstaw� do ustalenia warto�ci 

zamówienia i ogłoszenia przetargu zgodnie z ustaw� Prawo zamówie� publicznych. 

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 

1.1. Ofert� nale�y sporz�dzi� na formularzu zał�czonym do niniejszego zaproszenia, 

1.2. Ofert� nale�y zło�y� na pi�mie w Sekretariacie (pokój nr 21) Urz�du Gminy i Miasta w 

W�gli�cu przy ul.Sikorskiego 3. Istnieje mo�liwo�� przekazania oferty faksem na numer – 

075-7712 551 lub poczt� elektroniczn� na adres wegliniec@wegliniec.pl, przy czym nale�y j�
niezwłocznie potwierdzi� na pi�mie. 

1.3. Ceny podane w ofercie maj� by� wyra�one cyfrowo i słownie, 

1.4. Oferta ma by� napisana w j�zyku polskim, czyteln� i trwał� technik�, 
1.5. Oferta ma obejmowa� cało�� zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Obsługa imprez plenerowych organizowanych w Gminie W�gliniec: 
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- Zadanie nr 1: Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, o�wietleniem                         

i nagło�nieniem, zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy z gwarancj�
wył�czno�ci na usługi cateringowe, 

- Zadanie nr 2: Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, o�wietleniem                         

i nagło�nieniem, zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy bez gwarancji 

wył�czno�ci na usługi cateringowe, 

- Zadanie nr 3: Wył�czno�� w zakresie wykonania usług cateringowych podczas 

imprez plenerowych bez wynajmu sceny z zapleczem dla artystów, o�wietlenia     

i nagło�nienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy”. 

Zadanie nr 1. Impreza plenerowa „Noc �wi�toja�ska”

    Miejsce realizacji : Stary W�gliniec, ul. Stawowa (obok Stawu Tartacznego),  

    Termin realizacji : 26.06.2010r. - 27.06.2010r. 

Nazwa usługi Opis usługi 

Wynajem sceny z zapleczem dla artystów Scena: podesty z płyt� antypo�lizgow� oraz 

zadaszenie. Wymiary sceny: min. 

10m/8m/7m/ (dł./szer./wys.). Schody 1 szt. z 

por�czami. Podest pod perkusj� (wymiary wg 

riderów). Horyzont oraz boki sceny 

zamaskowane siatk� przeciwdeszczowo - 

wietrzn�, powierzchnia na reklamy. 

Transport, monta� i demonta� sceny i reklam. 

Re�yserka o�wietleniowca i akustyka 

zadaszona. Garderoba dla artystów przy 

scenie zamykana na klucz (wyposa�enie: 

krzesła, stoły, wieszaki, lustro, o�wietlenie, 

gniazdo elektr. itp.). Uwzgl�dni� równie�
wymagania techniczne zespołu FLOWERS 

oraz Gosi Andrzejewicz. 

O�wietlenie i nagło�nienie  Nagło�nienie i profesjonalne o�wietlenie. 

Uwzgl�dni� równie� wymagania techniczne 

zespołu FLOWERS oraz Gosi Andrzejewicz 

stanowi�ce zał�cznik nr 1. Transport, monta�, 
obsługa przez cały okres trwania imprezy( tj. 

od godz. 12.00 w dniu 26.06.2010r. do godz. 

4.00 w dniu 27.06.2010r., od godz. 11.00 do 

godz. 23.00 w dniu 27.06.2010r.) i demonta�
nagło�nienia i o�wietlenia.   

Kontakt z akustykami zespołów w sprawie 

uzgodnienia sprz�tu. 

Zabezpieczenie sceny i terenu imprezy  Barierki, płotki zabezpieczaj�ce, ogrodzenie 

itp. (200 m długo�ci) wraz z transportem, 

monta�em i demonta�em. 

Dodatkowe atrakcje Usługi cateringowe (wystarczaj�ca ilo��
stanowisk gastronomicznych - m.in. punkty 

sprzeda�y kukurydzy gotowanej, popcornu, 

pra�onych orzeszków, waty cukrowej, lodów, 

gofrów, asortymentu z grilla, napojów w 
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kartonach, z dystrybutorów – nie mniej ni� po 

1 punkty , sprzeda� piwa- nie mniej ni� 3 

punkty; estetycznych  (niezniszczonych, 

zadbanych) stołów i ławek, zadasze�, parasoli 

- nie mniej ni� 40 kompletów), atrakcje dla 

dzieci (nie mniej ni� 4 rodzaje - urz�dzenia 

dmuchane, eurobangee, zje�d�alnie, 

minikaruzele, kłady – nie! itp.), stoiska z 

zabawkami nie mniej ni� 1 punkt.  
Zamawiaj�cy informuje, �e na terenie przyległym 

do terenu imprezy znajduje si� bar. 

Zadanie nr 2. Impreza plenerowa „Jagodowe Lato”

      Miejsce realizacji: Ruszów (ul.Łu�ycka),  

      Termin realizacji: 03.07.2010r. – 04.07.2010r. 

Nazwa usługi Opis usługi 

Wynajem sceny z zapleczem dla artystów Scena: podesty z płyt� antypo�lizgow� oraz 

zadaszenie. Wymiary sceny: min. 8m/6m/7m/ 

(dł./szer./wys.). Schody 1 szt. z por�czami. 

Podest pod perkusj� (wymiary wg riderów). 

Horyzont oraz boki sceny zamaskowane 

siatk� przeciwdeszczowo - wietrzn�, 
powierzchnia na reklamy. Monta� i demonta�
sceny i reklam. Re�yserka o�wietleniowca i 

akustyka zadaszona. Garderoba dla artystów 

przy scenie zamykana na klucz, ogrzana do 

temp. przynajmniej 20˚C, (wyposa�enie: 

krzesła, stoły, wieszaki, lustro, o�wietlenie, 

gniazdo elektr. itp.). Uwzgl�dni� równie�
wymagania techniczne zespołu HABAKUK 

oraz Kabaretu AFERA. 

O�wietlenie i nagło�nienie  Nagło�nienie i profesjonalne o�wietlenie. 

Uwzgl�dni� równie� wymagania techniczne 

zespołu HABAKUK oraz Kabaretu AFERA 

stanowi�ce zał�cznik nr 2. Transport, monta�, 
obsługa przez cały okres trwania imprezy ( tj. 

od godz. 12.00 w dniu 03.07.2010r. do godz. 

5.00 w dniu 04.07.2010r., od godz. 13.00 do 

godz. 23.30 w dniu 04.07.2010r.) i demonta�
nagło�nienia i o�wietlenia.   

Kontakt z akustykami zespołów w sprawie 

uzgodnienia sprz�tu. 

Zabezpieczenie sceny i terenu imprezy  Barierki, płotki zabezpieczaj�ce, ogrodzenie 

itp. (250 m) wraz z transportem, monta�em i 

demonta�em . 

Dodatkowe atrakcje Usługi cateringowe (wystarczaj�ca ilo��
stanowisk gastronomicznych - m.in. punkty 

sprzeda�y kukurydzy gotowanej, popcornu, 
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pra�onych orzeszków, waty cukrowej, lodów, 

gofrów, napojów w kartonach, z 

dystrybutorów – nie mniej ni� po 1 punkty , 

asortymentu z grilla – nie mniej ni� 2 punkty, 

sprzeda� piwa- nie mniej ni� 4 punkty; 

estetycznych (niezniszczonych, zadbanych)  

stołów i ławek, zadasze� , parasoli- nie mniej 

ni� 50 kompletów), atrakcje dla dzieci (nie 

mniej ni� 3 rodzaje - urz�dzenia dmuchane, 

eurobangee, zje�d�alnie, kłady, itp.), stoiska z 

zabawkami nie mniej ni� 1 punkt 

Zadanie nr 3. Impreza plenerowa „�wi�to Grzybów”

    Miejsce realizacji : W�gliniec (przy Parku Miejskim), Plac  Wolno�ci 1 

    Termin realizacji: 11.09.2010r -12.09.2010r. 

Nazwa usługi Opis usługi 

Wynajem sceny z zapleczem dla artystów Scena: podesty z płyt� antypo�lizgow� oraz 

zadaszenie. Wymiary sceny: min. 

10m/10m/7m/ (dł./szer./wys.). Schody 1 szt. z 

por�czami. Podest pod perkusj� (wymiary wg 

riderów). Horyzont (czarny) oraz boki sceny 

zamaskowane siatk� przeciwdeszczowo - 

wietrzn�, powierzchnia na reklamy. Monta� i 
demonta� sceny i reklam. Re�yserka 

o�wietleniowca i akustyka zadaszona. Dwie 

garderoby dla artystów (15 osób) przy scenie 

zamykane na klucz (wyposa�enie: krzesła, 

stoły, wieszaki, lustro, o�wietlenie, gniazdo 

elektr., dywan lub wykładzina, szczelnie 

zamykane okna itp.). Uwzgl�dni� równie�
wymagania techniczne Kabaretu Limo, 

zespołu Maciej Male�czuk i 

„Psychodancing”, zespołu PRESS, URSZULI 

z ZESPOŁEM. 

O�wietlenie i nagło�nienie  Nagło�nienie i profesjonalne o�wietlenie. 

Uwzgl�dni� równie� wymagania techniczne 

Kabaretu Limo, zespołu Maciej Male�czuk i 

„Psychodancing”, zespołu PRESS, URSZULI 

z ZESPOŁEM stanowi�ce zał�cznik nr 3. 

Transport, monta�, obsługa przez cały okres 

trwania imprezy (tj. od godz. 10.00 w dniu 

11.09.2010r. do godz. 5.00 w dniu 

12.09.2009r., od godz. 8.00 do godz. 23.00 w 

dniu 13.09.2009r.)  i demonta� nagło�nienia i 

o�wietlenia.   

Kontakt z akustykami zespołów w sprawie 

uzgodnienia sprz�tu. 

Zabezpieczenie sceny, terenu imprezy Barierki, płotki zabezpieczaj�ce, ogrodzenie 
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masowej oraz urz�dze� w parku itp.  (300 m) wraz z transportem, monta�em i 

demonta�em. 

Dodatkowe atrakcje Usługi cateringowe ( wystarczaj�ca ilo��
stanowisk gastronomicznych - m.in. punkty 

sprzeda�y kukurydzy gotowanej, popcornu, 

pra�onych orzeszków, waty cukrowej, lodów, 

gofrów, asortymentu z grilla , napojów w 

kartonach, z dystrybutorów – nie mniej ni� po 

2 punkty , sprzeda� piwa- nie mniej ni� 5 

punktów; estetycznych (niezniszczonych, 

zadbanych)  stołów i ławek, zadasze� , 
parasoli- nie mniej ni� 80 kompletów), 

atrakcje dla dzieci (nie mniej ni� 5 rodzajów - 

urz�dzenia dmuchane, eurobangee, 

zje�d�alnie, kłady itp.), stoiska z zabawkami 

nie niej ni� 2 punkty 

3. Zamawiaj�cy zawrze odr�bn� umow� z Wykonawc� oferuj�cym wesołe miasteczko (sprz�t 
ci��ki) na imprez� plenerow� „�wi�to Grzybów” w W�gli�cu. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiaj�cy b�dzie si� kierował kryterium – oferta najbardziej 

ekonomiczna – 100%

5. Oferta ma zawiera� nast�puj�ce dokumenty: 

5.1. Formularz oferty według zał�czonego wzoru. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

    W cen� nale�y wliczy� m.in.: 

6.1. warto�� usługi, 

6.2. koszty transportu  

6.3. obowi�zuj�ce podatki (w tym VAT), 

6.4. oraz inne koszty zwi�zane z realizacj� zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami 

7. Cena podana przez Wykonawc� jest obowi�zuj�ca przez okres wa�no�ci umowy i nie 

podlega waloryzacji w okresie jej trwania, 

8. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni: 

8.1. ubezpieczenie przewo�onego sprz�tu i osób 

8.2. ubezpieczenie osób pracuj�cych przy realizacji przedmiotu zamówienia 

8.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalno�ci gospodarczej  

8.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy 

8.5. ubezpieczenie i ochron� sprz�tu od momentu dostarczenia sprz�tu na plac imprezy do 

momentu wywiezienia sprz�tu) 

8.6. ubezpieczenie i ochron� �wiadczonych usług cateringowych  

9. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do: 

9.1. udost�pnienia nieodpłatnie place na wywi�zanie si� Wykonawcy z umowy, 

9.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/usługi cateringowe 

(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiaj�cego, moc 60 kW-�wi�to Grzybów, 40 

kW-Noc �wi�toja�ska, 40 kW-Jagodowe Lato), 

9.3. zapewnienia mo�liwo�ci podł�czenia si� do szafek z energi� elektryczn� 230/400V pod 

warunkiem posiadania przez Wykonawc� przedłu�aczy, urz�dze� oraz osprz�tu elektrycznego 

zgodnego z obowi�zuj�cymi przepisami i normami, 

9.4. zapewnienia dost�pu do zasilania energetycznego odpowiedniej mocy z układem 

uziemienia roboczego i ochronnego do nagło�nienia i o�wietlenia (rozliczenie za pobór 

energii po stronie Zamawiaj�cego), 
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9.5. zapewnienia dost�pu do kabin sanitarnych typu TOI-TOI, 

9.6. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialno�ci cywilnej, 

9.7. zapewnienia punktu medycznego, 

10. Zamawiaj�cy wybierze propozycj� odpowiadaj�c� wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i najbardziej ekonomiczn�. 
11. Miejsce i termin zło�enia oferty: 

11.1. Ofert� nale�y zło�y� w terminie do dnia w terminie do 31 marca 2010r. do 

godz.10.00.  

11.2. Oferta otrzymana przez zamawiaj�cego po terminie podanym w pkt. 11.1. nie b�dzie 

rozpatrywana. 

11.3. Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany lub wycofa� zło�on� przez siebie ofert� przed 

terminem upływu jej składania. 

12. Zamawiaj�cy informuje, �e nie jest płatnikiem podatku VAT. 

13. Osob� uprawnion� do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Mariusz Mól Inspektor ds. polityki informacyjnej i promocji, w Urz�dzie Gminy i Miasta      

w W�gli�cu, pok. nr 11, ul. Sikorskiego 3, tel. 075-7711437, wew.39. 

   

W zał�czeniu: 

1. Wzór druku „oferty” 

2. Zał�cznik nr 1 do oferty (wymagania zespołów: FLOWERS, Gosia Andrzejewicz) 

3. Zał�cznik nr 2 do oferty (wymagania zespołów: HABAKUK, Kabaret „AFERA”) 

4. Zał�cznik nr 3 do oferty (wymagania zespołów: Kabaret Limo, Maciej Male�czuk i „Psychodancing”, 

PRESS, URSZULA z ZESPOŁEM) 


