Tomaszów Maz. dn. 22.10.2018
Miejskie Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim
pl. Kościuszki 18
97-200 Tomaszów Maz.

Zapytanie ofertowe nr 17/2018
(dotyczy

zamówienia: realizacji sylwestrowego pokazu pirotechnicznego)

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Maz.
NIP: 773 247 76 79, REGON: 363315998
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sylwestrowego pokazu pirotechnicznego.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Oferta powinna zawierać: scenariusz widowiska, filmy z przykładowych realizacji (odzwierciedlające

możliwości oferenta)
Czas pokazu – min. 8 minut
Rodzaj ładunków: Ładunki zarówno producentów chińskich jak i europejskich
Ilości ładunków nie mniejsze niż:
Ładunki kuliste i cylindryczne
50 mm
Nie mniej niż 150
Ładunki kuliste i cylindryczne
65 mm
Nie mniej niż 100
Ładunki kuliste i cylindryczne
75 mm
Nie mniej niż 100
Ładunki kuliste i cylindryczne
100 mm
Nie mniej niż 75
Ładunki kuliste
125 mm
Nie mniej niż 70
Wymagane jest zastosowanie:
1) elektronicznego, radiowego, profesjonalnego systemu do odpalania pokazu pirotechnicznego
zgodnie z przedstawioną wizualizacją. Wymagane jest zastosowanie dwóch systemów radiowego
odpalania ładunków (główny i backup).
2) systemu sterowania pokazem pozwalającego w każdym momencie pokazu na jego wyłączenie,
zatrzymanie lub wyłączenie tej grupy ładunków, które ze względu na warunki pogodowe lub inne
mogą powodować zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.
3) co najmniej polietylenowych lub żywicznych moździerzy dla bomb pirotechnicznych. Nie
dopuszcza się stosowania systemu papierowych moździerzy dla bomb pirotechnicznych.;
4) systemu mocowania wyrzutni pozwalającego na swobodną zmianę kątów wystrzeliwanych
ładunków i dopasowanie ich do warunków terenowych.
III. TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
31.12.2018 – 01.01.2019 godzina 00.00
Miejsce imprezy sylwestrowej: Plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być w formie pisemnej. Oferta powinna zawierać cenę podaną w PLN.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
beata.arkuszynska@mck-tm.pl lub dostarczona osobiście na adres: Miejskie Centrum Kultury
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2.
3.
4.
5.

w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Maz. do dnia 31 października
2018 r. do godziny 12.00
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5 listopada 2018 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Beata Arkuszyńska, pod numerem telefonu: 44 712 23 69
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