
 Jaworzyna Śląska, 25.02.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Zamawiający: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 3, 58-140 

Jaworzyna Śląska, NIP 884-00-32-710 

 

Zaprasza do złożenia ofert na: „Zabezpieczenie techniczne i logistyczne oraz organizacja 

programu artystycznego imprezy „Dni Jaworzyny Śląskiej 2019”.  

 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie imprezy „Dni Jaworzyny Śląskiej 2019”, która 

odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2019 r. w Jaworzynie Śląskiej na terenie obiektu Stadionu 

Miejskiego przy ul. Sportowej 1. Organizator planuje przeprowadzić imprezę według 

następującego harmonogramu: 

7.06.2019 r. (piątek) – 18:00 do 22:00 – program artystyczny realizowany przez Wykonawcę, 

22:00-24:00 zabawa taneczna organizowane przez Zlecającego. 

8.06.2019 r. (sobota) – 15:00 do 18:30 – własny program artystyczny Zlecającego, 18:30-

22:00 program artystyczny Wykonawcy, 22:00-01:00 zabawa taneczna organizowana przez 

Zamawiającego. 

Przewidywana maksymalna ilość osób przebywających na terenie imprezy – 1500 osób. 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 65.000,00 zł netto. 

W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje: 

 Zabezpieczenia zaplecza technicznego imprezy wraz z obsługą w postaci estrady, jej 

nagłośnienia i oświetlenia, spełniającego wymagania (ridery) techniczne zespołów 

występujących podczas imprezy, w szczególności spełnienie wymagań technicznych 

koncertu zespołu „MIG” – załącznik nr 1.  

 Zabezpieczenie zasilania zaplecza technicznego w energię elektryczną w postaci 

agregatu(ów) prądotwórczego o odpowiedniej mocy wraz z obsługą i paliwem, 

zapewniającego nieprzerwaną realizację programu imprezy, 

 Zabezpieczenia garderoby, obsługi socjalnej oraz noclegów dla członków 

występujących podczas imprezy zespołów oraz osób z obsługi technicznej, w tym dla 

zespołu „MIG” według wymagań określonych w załączniku nr 1, 

 Zabezpieczenia programu artystycznego w postaci występów estradowych, 

uwzględniając dotychczasowy poziom artystyczny imprezy,  według poniższego 

schematu: 

o 07.06.2018 r.: Gala muzyki disco-polo, polska muzyka popularna w godzinach 

od 18:00 do 22:00 



o 08.06.2018 r.: Koncerty zespołów lub solistów z zespołem od  godziny 18:30 

do 22:00, występy taneczno-wokalne, koncerty zespołów coverowych w 

repertuarze gwiazd muzyki lat 70, 80, 90. 

 Opłacenie należności licencyjnych (tantiem) z tytułu odtwarzania i wykonywania 

utworów przez wykonawców podczas imprezy, zgodnie z ustawą o prawie autorskim, 

na rzecz odpowiednich organizacji zarządzających prawami autorskimi (ZAIKS itp.), 

 Zabezpieczenie imprezy na wyłączność w zakresie organizacji parku rozrywki 

(urządzenia rozrywkowe, wesołe miasteczko) oraz strefy gastronomii (fast-food, 

napoje itp.). Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsc  siedzących dla 

uczestników imprezy w postaci stołów, ław i parasoli lub namiotów biesiadnych dla 

minimum 500 osób. W związku z przyznaną wyłącznością  w powyższym zakresie 

należy określić wysokość rabatu za wykonanie całej usługi w ramach zamówienia. 

2. Termin realizacji zamówienia: 7,8.06.2019 r. 

3. Okres gwarancji: nie dotyczy 

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

 Cena za wykonanie usługi – 0-60 pkt. 

 Atrakcyjność programu artystycznego – 0-30 pkt.  

 Atrakcyjność oferty organizacji strefy rozrywkowej i gastronomicznej – 0-10 pkt. 

5. Sposób przygotowania oferty:  

 Oferent ma możliwość złożenia tylko jednej oferty, 

 Oferta powinna zostać przygotowana na druku według wzoru, stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – należy do oferty 

załączyć pełnomocnictwo lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

 Do oferty należy załączyć dokumenty opisujące sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

(propozycję programu ze wskazaniem wykonawców i elementów programu 

artystycznego i sposób realizacji zabezpieczenia technicznego i logistycznego (strefa 

gastronomii i rozrywki)). 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat SOKiBP, ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna 

Śląska lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sokibp.pl do 08.03.2019 r. 

7. Termin otwarcia ofert: 11.03.2019 r. 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Patrycja Piasecka, 504 088 676 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim. 

 

  

mailto:kontakt@sokibp.pl


Załącznik numer 1  

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE ZESPOŁU „MIG” 

 Udostępnienie Zespołowi, od momentu jego przybycia do obiektu  samodzielnej, 
zamykanej na klucz, czystej garderoby(impreza plenerowa - namiot o wymiarach 
minimalnych 5 metrów na 3 metry z oświetleniem i z drewnianą podłogą pilnowany 
przez agencję ochrony ) 

 Wyposażenie garderoby w: lustro, stosowną ilość krzeseł, stolik, kosz na śmieci, 
czynne gniazdko elektryczne 230V oraz toalety (lub bezpośredni do nich dostęp) w 
której znajdą się: mydło, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe itp.(garderobę 0 
wym. min. 5x4 m do przebrania się członków zespołu w trakcie trwania koncertu 
oddalonej nie więcej  niż 5 metrów od sceny). 

 Przygotowanie w garderobie: gorącej kawy i herbaty, napoi chłodzących - woda 
mineralna gazowana i nie gazowana, zimne przekąski, soki, coca-ola, 6 szt. Red Bull 
oraz ciepłego posiłku dla 6 osób. 

 Technika estradowa: 

1. SCENA O WYMIARACH MIN.8X7 METRÓW 

2. NAGŁOŚNIENIE ESTRADOWE CO NAJMNIEJ 10000 WAT NA STRONĘ 
(nagłośnienie liniowe) 

3. 1 LINIA STEREO DO PODŁĄCZENIA KEYBOARD 

4. 1 LINIA MONO DO PODŁĄCZENIA SAKSOFONU 

5.  OŚWIETLENIE ESTRADOWE,  

6.  DWA STATYWY MIKROFONOWE 

7. CZTERY MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 

8. KOMPRESOR WOKALOWY 

9.2 WIATRAKI  

10. 2 SIDE FILLE Z BOKU SCENY 

11. ODSŁUCHY Z PRZODU SCENY   X6 

12. ODSŁUCHY DOUSZNE X4 

  



Pieczątka oferenta 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące 

 „Zabezpieczenie techniczne i logistyczne oraz organizacja programu artystycznego imprezy 

„Dni Jaworzyny Śląskiej 2019”.  

 

Składam ofertę następującej treści: 

1. oferujemy wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za: 

cenę brutto: 

słownie: 

cenę netto: 

2. Termin wykonania zamówienia: 

3. Warunki płatności: 

4. Okres gwarancji: nie dotyczy 

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy 

i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi 

zamawiający. 

 

Załączniki do oferty: 

1. 

2. 

 

 

 

        …………………………………….. 

                      Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 


