
Węgliniec, dnia 05.05.201 Ir.
Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury
ul. K.Wojtyły 10
59-940 Węgliniec

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
z siedzibą w Weglińcu przy ul. K. Wojtyly 10

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publ icznych (tj.Dz. U z 2010 Nr
l 13. póz. 759 z późn. zm.)

ZAPRASZA
Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „obsługa imprezy plenerowej
„Święto Grzybów" w Weglińcu":

Zadanie nr 1: Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, oświetleniem
i nagłośnieniem, zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy z gwarancją
wyłączności na usługi cateringowe,

- Zadanie nr 2: Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, oświetleniem
i nagłośnieniem, zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy bez gwarancji
wyłączności na usługi cateringowe,
Zadanie nr 3: Wyłączność w zakresie wykonania usług cateringowych podczas
imprezy plenerowej bez wynajmu sceny z zapleczem dla artystów, oświetlenia
i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

Powyższe proszę traktować jako ofertę handlową. W przypadku gdy wartość usług
przekroczy kwotę 14 tyś. euro, dane te stanowić będą podstawę do ustalenia wartości
zamówienia i ogłoszenia przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Opis sposobu przygotowania oferty;
1.1 . Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
1.2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.4. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
„Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów" w Weglińcu:

Zadanie nr 1: Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, oświetleniem
i nagłośnieniem, zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy z gwarancją
wyłączności na usługi cateringowe,



Zadanie nr 2: Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, oświetleniem
i nagłośnieniem, zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy bez gwarancji
wyłączności na usługi cateringowe,
Zadanie nr 3: Wyłączność w zakresie wykonania usług cateringowych podczas
imprezy plenerowej bez wynajmu sceny z zapleczem dla artystów, oświetlenia
i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

Impreza plenerowa „Święto Grzybów"
Miejsce realizacji : Węgli nieć (przy Parku Miejskim). Plac Wolności l

Termin realizacj i: 10.09.2011 r -11.09.2011 r.

Nazwa usługi Opis usługi
Wynajem sceny z zapleczem dla artystów Scena: podesty z płytą antypoślizgową oraz

zadaszenie. Wymiary sceny: min. 10m/8m/7m/
(dł./szer./wys.). Schody z poręczami. Podest
pod perkusję (wymiary wg żal. wymagań
technicznych). Podesty sceniczne (wg żal.
wymagań technicznych. Horyzont oraz boki
sceny osłonięte siatka^ przeciwdeszczowe -
wietrzną, powierzchnia na reklamy. Montaż i
demontaż sceny i reklam. Reżyserka
oświetleniowca i akustyka zadaszona. Dwie
garderoby dla artystów przy scenie zamykane
na klucz (wyposażenie: wg żal. wymagań
technicznych).
Uwzględnić również wymagania techniczne
Kabaretu NOWAKI, zespołu VIDEO, Ireny
Jareckiej z zespoleni.

Oświetlenie i nagłośnienie Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
Uwzględnić również wymagania techniczne
Kabaretu NOWAKI, zespołu VIDEO, Ireny
Jareckiej z zespołem stanowiące załącznik nr l,
nr 2 i nr 3. Transport, montaż, obsługa przez
cały okres trwania imprezy (tj. od godz. 10.00
w dniu 10.09.2011 r. do godz. 5.00 w dniu
11.09.2011 r., od godz. 8.00 do godz. 23.00 w
dniu 11.09.2011 r.) i demontaż nagłośnienia i
oświetlenia.
Kontakt z akustykami zespołów- w sprawie
uzgodnienia sprzętu.
Zapewnienie 3 mikrofonów bezprzewodowych
dla konferansjerów.
Podłączenie nagłośnienia małej sceny
(będącego własnością Zamawiającego) i
mikrofonów konferansjerów z możliwością ich
bezpośredniego przełączania na nagłośnienie
sceny głównej.

Zabezpieczenie sceny, terenu imprezy Barierki ochronne, płotki zabezpieczające, itp.



masowej oraz urządzeń \v parku (300 m) wraz z transportem, montażem i
demontażem.

Dodatkowe atrakcje Usługi cateringowc (wystarczająca ilość
stanowisk gastronomicznych - m.in. punkty
sprzedaży kukurydzy gotowanej, popcornu,
prażonych orzeszków, waty cukrowej, lodów,
gofrów. asortymentu z grilla, napojów w
kartonach, z dystrybutorów - nie mniej niż po 2
punkty, sprzedaż piwa- nie mniej niż 5
punktów: estetycznych (niezniszczonych,
zadbanych) stołów i ławek, zadaszeń , parasoli-
nie mniej niż 80 kompletów), atrakcje dla dzieci
(nie mniej niż 5 rodzajów - urządzenia
dmuchane, mini bandżi, zjeżdżalnie, kłady itp.),
stoiska z zabawkami nie mniej niż 2 punkty

3. Zamawiając}7 informuje, że na terenie przyległym do terenu imprezy znajdować się będzie
wesołe miasteczko. Zamawiający zawrze odrębna umowę z Wykonawcą oferującym wesołe
miasteczko (sprzęt ciężki, stoisko spożywcze, inne atrakcje dla dzieci m.in. dmuchańce) na
imprezę plenerową „Święto Grzybów'" w7 Węglińcu.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - oferta najbardziej
ekonomiczna - 100%
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
5.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę należy wliczyć m.in.:
6.1. wartość usługi.
6.2. koszty transportu
6.3. obowiązujące podatki (w tym VAT),
6.4. oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami
l. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie
podlega waloryzacji w okresie jej trwania,
8. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:
8.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób
8.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia
8.3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej
8.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy
8.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do
momentu wywiezienia sprzętu)
8.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych
8.7 uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług
9. Zamawiający zobowiązuje si£ do:
9.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania,
9.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowre/usługi cateringowe
(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 k W),
9.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400Y pod
warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego
zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.



9.4. zapewnienia dostępu do zasilania energetycznego odpowiedniej mocy z układem
uziemienia roboczego i ochronnego do nagłośnienia i oświetlenia (rozliczenie za pobór
energii po stronie Zamawiającego. 2x gniazdo 63A i l x gniazdo 32A, 90 k W).
9.5. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI-TOI.
9.6. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej.
9.7. zapewnienia punktu medycznego.
10. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadająca wszystkim postawionym przez
niego wymogom i na jbardz ie j ekonomiczna.
11. Miejsce i termin złożenia oferty:
1 1 . 1 . Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem „Obsługa imprezy
plenerowej „Święto Grzybów" w Weglińcu, Zadanie nr " w terminie do 13 maja
2011r. do godz.10.00 w Sekretariacie (pokój nr 21) Urzędu Gminy i Miasta w Wegłińcu,
59-940 Węgłiniec. ul. Sikorskiego 3. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na
numer - 075-7712 551 lub pocztą elektroniczną na adres w egliniec(aj wegliniec.pl, przy
czym należy ja niezwłocznie potwierdzić na piśmie.
11.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 11.1. nie
będzie rozpatrywana.
11.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed terminem upływu jej składania.
11.4 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie
przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
12. Zamawiający informuje, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
13. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Izabela Uśpieńska-Domagała p.o. Dyrektor Miejsko-Gminncgo Ośrodka K u l t u r y w
Wegłińcu, ul. K. Woj tyły 10, tel. 075-7712510.

p,<* DYREKTOR
Miejsko-Gmirmego Ośrodka Kufeiry

Ul

W załączeniu:
1. Załącznik nr l (wymagania zespołu VIDEO, wymagania Kabaretu NOWAK.I, wymagania Ireny

Jareckiej z zespoleni)
2. Załącznik nr 2 „Wzór oferty''
3. Załącznik nr 3 projekt umowy - usługi cateringowe
4. Załącznik nr 4 projekt umowy - technika sceniczna


