
Zapytanie cenowe na zadanie:
„Obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED, agregat prądotwórczy) w ramach imprezy 

pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2015 w dniu 02.05.2015 (amfiteatr miejski w Brzegu)”

Specyfikacja: 

Zamawiający: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg, NIP: 747-10-48-139.

Impreza  pn.  „Dni  Księstwa  Brzeskiego”  odbędzie  się  02  maja  2015  w amfiteatrze  miejskim  w  Brzegu.  Położenie  amfiteatru  jest  
specyficzne – w niecce, nie ma możliwości dojazdu tirem lub dużym busem pod samą scenę. Transport całej techniki musi odbywać się  
bez  użycia  ciężkiego  sprzętu.  W  ramach  imprezy  planujemy  koncerty  czołowych  gwiazd  polskiej  muzyki  i  występy  zespołów  
kabaretowych.  Nagłośnienie  i  oświetlenie  musi  być  dostosowane  do  ich  riderów  technicznych.  Wymagamy  profesjonalnej  firmy  
zajmującej się obsługą techniczną imprez plenerowych - jako dodatkowy atut, będzie traktowane duże wcześniejsze doświadczenie w  
realizacji tego typu przedsięwzięć (podać w ofercie przykłady zrealizowanych imprez). Planowana liczba widzów na imprezie – 4000  
osób. 

Nagłośnienie: 

Przesłać w formie tabelarycznej: Wykaz posiadanego sprzętu nagłośnieniowego, jego marka, wykorzystywane systemy. 
Oczekiwania: Nagłośnienie minimum 10 tys. Wat na stronę. Plus jego obsługa w trakcie trwania imprezy. Montaż i demontaż. 
Nagłośnienie pod imprezy plenerowe.

Oświetlenie:

Przesłać w formie tabelarycznej: Wykaz posiadanego sprzętu nagłośnieniowego, jego marka, wykorzystywane systemy.
Oczekiwania: standardowe oświetlenie estradowe/plenerowe z obsługą (w tym oświetlenie tradycyjne, głowy świetlne, panele 
ledowe, etc.) jego montaż i demontaż.

Scena:

Wymagania: Scena plenerowa, wymiary: 10mx12m (podesty, zadaszenie sceniczne/scena plenerowa). Montaż i demontaż.

Ekrany LED:

Minimum 2 ekrany LED (minimum 4mx3m). Montaż i demontaż. (Kamery i obsługa ekranów live w trakcie wydarzenia – po stronie 
zamawiającego).

Agregaty prądotwórcze:

Agregat prądotwórczy o mocy 250kW. 

Dodatkowe wymagania:

Scena z zadaszeniem musi być gotowa dzień przed imprezą, tj. 01.05.2015. Gotowość nagłośnienia i oświetlenia – 02.05.2014, 
maksymalnie o godz. 9:00 – potrzebne do przeprowadzenia prób. Start imprezy o godz. 16:00. Koniec – 24:00. 

Pełną ofertę należy przesłać drogą mailową do dnia 16.02.2015 roku na adresy: oskarkultura@gmail.com lub dyrektorbck@gmail.com. 
Z ofertami spełniającymi wszystkie kryteria BCK skontaktuje się drogą telefoniczną celem ustalenia wszelkich szczegółów. Decydować 
będzie kryterium techniczne, doświadczenie firmy w organizacji imprez oraz cena. 
Z wybranymi oferentami BCK przeprowadzi negocjacje telefoniczne. 
Każda oferta musi zawierać informacje podane powyżej i cenę. 
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia uzyskać można u dyrektora BCK – Jacka Ochmańskiego pod nr telefonu 77 416 99 86 
lub 509 846 848.
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