Tomaszów Maz. dn. 07.11.2018
Miejskie Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim
pl. Kościuszki 18
97-200 Tomaszów Maz.

Zapytanie ofertowe nr 18/2018
(dotyczy

zamówienia: wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą
podczas imprezy masowej Powitanie Nowego Roku 2019)

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 wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, zabezpieczenie techniczne
imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa całej
imprezy masowej Powitanie Nowego Roku 2019.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) scena o min. wymiarach 8 x 6 m, wysokość 5 m. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze
stonowanym,
b) boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: gęsta siatka lub lekki,
gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie.
c) scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa,
d) reżyserka realizacji dźwięku FOH o min. wym. 3x3m
h) wymagany jest system nagłośnieniowy Line Array zapewniający równe pokrycie dźwiękiem terenu
o wymiarach 25x40m m na poziomie 105 dB
i) wymagane jest oświetlenie min 6 spot, 4 wash, 5 sunstrip
Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie
Zamawiającego Oferent będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia
wezwania.
Oferent ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania
stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
Oferent zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego
zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
31.12.2018 – 01.01.2019
Gotowość sceny, nagłośnienia, oświetlenia: 31.12.2018 o godz. 16:00 .
Zakończenie imprezy 01.01.2019 ok. godz. 01.00.
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. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które posiadają uprawnienia do wykonywanej
działalności, posiadają niezbędną wiedzę i min. 5 letnie doświadczenie w tego typu działalności oraz
posiadają potencjał do wykonania zamówienia. Do obowiązków Oferenta-Zleceniobiorcy należy w
szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie przepisami prawa, zapewnienie sprawnej
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pracy sprzętu przez cały okres trwania imprezy.
VI. 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
w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Maz. do dnia 16 listopada 2018 r.
do godziny 12.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19 listopada 2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII. OCENA OFERT
1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto
za całość usługi.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa oraz przedstawione zostaną ridery dźwiękowe i
świetlne wykonawców (zespół disco polo, zespół coverowy) co najmniej 2 tygodnie przed imprezą.

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