
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 

Brzeskie Centrum Kultury (Zwane dalej jako BCK lub Zamawiający) zaprasza do przedstawienia propozycji cenowej wykonania
zamówienia obejmującego: 

„Obsługę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy 
pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2017 w dn. 01-02.05.2017 (amfiteatr miejski w Brzegu)”

Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2017
Termin złożenia oferty: do 03.03.2017

 
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Impreza pn. „Dni Księstwa Brzeskiego” odbędzie się 01-02 maja 2017 w amfiteatrze miejskim w Brzegu. Położenie amfiteatru
jest specyficzne – w niecce, do której 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  oraz  zespołów  i  wykonawców  lokalnych.  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 – 3500 osób. Zamówienie polega na wynajmie nagłośnienia i
oświetlenia  scenicznego,  sceny  wraz  z  zadaszeniem  (zgodnych  z  riderami  technicznymi  artystów)  oraz  2  ekranów  LED o
wymiarach minimalnych 4x3m, transporcie do Brzegu przed imprezą i wywozem po realizacji usługi, montażu i demontażu
wszystkich elementów, obsługi technicznej, akustycznej i  świetlnej w trakcie realizacji  imprezy. Ridery techniczne artystów
podane są jako załącznik do niniejszego zaproszenia. Dodatkowe informacje:

a) nagłośnienie sceniczne min. 10kW „na stronę” (lub większe – zgodnie z wymogami z riderów technicznych),
b) oświetlenie  sceniczne  profesjonalne  (głowy  świetlne,  listwy  ledowe,  oświetlenie  tradycyjne,  zgodne  z  riderami

artystów),
c) scena plenerowa wraz z zadaszeniem – minimalne wymiary sceny to 10mx12m,
d) ekrany LED na samodzielnych stojakach, wymiary min. 4x3m. Realizacja wizji – po stronie Zamawiającego, Wykonawca

udostępni połączenie dźwiękowe realizatorowi wizji.
e) montaż, demontaż, transport, obsługa techniczna, akustyczna, oświetleniowa po stronie Wykonawcy usługi!
f) oprócz  sprzętu  określonego w riderach technicznych  firma musi  zapewnić  dwa mikrofony bezprzewodowe,  które

pozostaną na wyłączny użytek konferansjerów. 
g) biorąc  pod  uwagę  specyficzne  położenie  amfiteatru,  wybrany  oferent  rozpocznie  montaż  techniki  scenicznej  i

wszystkich elementów składowych podanych powyżej, dzień przed realizacją prób, tak żeby bez opóźnień można było
zrealizować próby i  wszystkie koncerty w dniu realizacji  imprezy.  Próby artystów w dniu 01.05.2017 i  02.05.2017
rozpoczną  się  nie  wcześniej  niż  o  godz.  8:00  i  na  godz.  8:00  Wykonawca  będzie  w  stanie  tzw.  „gotowości”  -  z
rozstawionym  sprzętem  technicznym,  sceną,  oświetleniem,  zadaszeniem,  obsługą  celem  przeprowadzenia  prób.
Opóźnienia są niedopuszczalne, a jeśli do takich dojdzie z winy Wykonawcy, zostanie obarczony karą umowną, którą
określać będzie umowa. 

h) Po stronie Wykonawcy będzie oddelegowanie jednego ze swoich pracowników jako kierownika sceny. Kierownik sceny
będzie  czuwać nad realizacją  zadania  głównie  w zakresie  scenicznym i  dołoży  wszelkich  starań,  by  nie  doszło  do
żadnych opóźnień. Kierownik sceny będzie ściśle współpracował z BCK. 

2. Termin realizacji umowy: 01.05.2017 – amfiteatr miejski. Pełna gotowość sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem – 
godzina 8:00 w dniu 01.05.2017. 
Program sceny – 01.05.2017:
8:00-16:00 – próby i montaż zespołów na scenie 
17:30 – 19:00 – koncert galowy (festiwal)
19:30 – 20:45 – koncert zespołu muzycznego I
21:00 – koncert gwiazdy wieczoru II
Ridery gwiazd wieczoru w załączniku. 

Program sceny – 02.05.2017:
8:00-16:00 – próby i montaż zespołów na scenie 
17:00 – 19:45 – występy artystów lokalnych
19:45 – 20:45 – koncert gwiazdy wieczoru III
21:30 – koncert gwiazdy wieczoru IV
Ridery gwiazd wieczoru w załączniku. 

3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 
W składanej propozycji cenowej należy przedstawić cenę całkowitą usługi w złotych netto i brutto. 



4. Wykonawca przedkładając propozycję cenową składa następującą dokumentację:
a) Pismo przewodnie z propozycją cenową zawierającą cenę całkowitą (jak w pkt 3).
b) Oświadczenie o posiadanym sprzęcie zgodnym z riderami technicznymi artystów wpisanych w plan imprezy i 

zrealizowaniu usługi zgodnie z zapisami riderów. (dopuszczalny skan)
c) Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych niezbędnych do terminowego i profesjonalnego zrealizowania 

zadania. (dopuszczalny skan)
d) Oświadczenie o posiadanej odpowiedniej z typem działalności polisy ubezpieczeniowej – mile widziany skan polisy.
e) Oświadczenie o nieznajdowaniu się w stanie upadłości i trudnej sytuacji finansowej prowadzonej działalności. 

(dopuszczalny skan)
f) Referencje wystawione przez poprzednich kontrahentów (dopuszczalny skan).
g) Dokumentację zdjęciową przedstawiającą rzeczywisty wygląd przykładowych realizacji.

5. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  propozycji cenowych:
a) cena całkowita, z uwzględnieniem wytycznych z pkt 3, 
b) przedstawienie oświadczeń – za najważniejsze traktuje się oświadczenie o posiadaniu sprzętu zgodnego z riderami 

technicznymi,
c) kompletność wymaganej dokumentacji, 
d) doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług. 

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowych:
a) w formie pisemnej na adres – Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg, 
b) za pośrednictwem faksu – Brzeskie Centrum Kultury – fax. 77 416 9986
c) za pośrednictwem e-maila: zamowieniabck@gmail.com 

7. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 03.03.2017 do godziny 10:00.
8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych: 03.03.2017 – godz. 11:00 – Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 

49-300 Brzeg.
9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Łukasz Michalak – kierownik ds. organizacji imprez i marketingu, 

Jacek Ochmański – dyrektor BCK. 
10. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Umowa zostanie podpisana najpóźniej do dnia 10.03.2017 roku w Brzeskim 

Centrum Kultury. Płatność za zamówienie, po jego właściwej realizacji na podstawie faktury VAT. Termin i wszelkie 
informacje zawierać będzie umowa (płatności dokonywane będą po realizacji imprezy). 

11. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o 
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
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Rider koncert galowy, festiwal (01.05.2017, g. 17:30) oraz występy artystów lokalnych (17:00).

Przy nagłośnieniu powyższych pozycji programu należy uwzględnić takie potrzeby jak:
- mikrofony wokalne (6 sztuk)
- możliwość podpięcia instrumentów: perkusja, gitara bas, gitara, klawisz oraz możliwość 
odtwarzania podkładów z płyty CD, pendrive mp3.

Ridery zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy najpóźniej do końca marca 2016. 

Występy mają charakter prezentacji artystycznych amatorskich zespołów, wymagania sprzętowe są 
podstawowe. 


