Specyfikacja zamówienia dla: „technicznej obsługi trzech imprez plenerowych”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza do wzięcia
udziału w zapytaniu o cenę obsługi technicznej, polegającej na nagłośnieniu i oświetleniu
scenicznym imprez niemasowych organizowanych przez Gminę Bolesławiec i Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.
Imprezy odbywać się będą w terminach:
1. „Bałkańska Festa” w Bolesławicach – 07.06.2020 r.
2. „Festyn Kresowo – Kapuściany” w Żeliszowie – 28.06.2020 r.
3. „Dożynki Gminne” w Ocicach – 30.08.2020 r.
Na imprezach wymagana jest gotowość na godzinę 10:00, a przewidywany koniec imprezy
(możliwość demontażu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego) około godziny 21:00.
Impreza 1. „Bałkańska Festa” odbywać się będzie na scenie plenerowej, zadaszonej o
wymiarach 10 m szer., 8 m gł. i 1,5 m wys. Gościem specjalnym będzie zespół pieśni i tańca
z Bałkanów z własną kapelą. Więcej informacji o zespole dostarczone zostanie na 10 dni
przed terminem imprezy ( z reguły jest to zespół z ok 20 osobami tańczącymi i śpiewającymi,
i kapela 6 do 8 osób). Oprócz zabezpieczenia mikrofonów i monitorów scenicznych,
zabezpieczyć należy trzy mikrofony bezprzewodowe dla osób prowadzących oraz Di-Boxy
do podłączenia instrumentów. Nagłośnienie liniowe o mocy minimum 5 kW na stronę.
Oświetlenie minimalne cztery lampy typu Stage Blinder DMX min 2 kW oraz kolorowe
reflektory PAR LED DMX (lub podobne) ze zdalnym sterowaniem.
Impreza 2. „Festyn Kresowo-Kapuściany” odbywać się będzie na scenie plenerowej,
zadaszonej, o wymiarach 7,5 m szer., 6 m gł. i ok 1m wys. Wymagania dotyczące
nagłośnienia i oświetlenia w tym przypadku są mniejsze (głównie z powodu wymiarów
sceny), Di-Boxy do podłączenia instrumentów. Nagłośnienie liniowe o mocy minimum 5 kW
na stronę. Oświetlenie dwie lampy typu Stage Binder min 2 kW i kolorowe oświetlenie Led
(np. PAR LED DMX), ze zdalnym sterowaniem.
Impreza 3. „Dożynki Gminne Gminy Bolesławiec”. Scena plenerowa zadaszona 10 m
szer., 8 m gł. i ok 1,5 m wys. Wymagania oświetlenia i nagłośnienia jak przy pierwszej
imprezie czyli „Bałkańska Festa”. Dodatkowo wymagane jest uzgodnienie warunków
występu z gwiazdą wieczoru, zespołem Milano tel. 692 095 453,
(https://www.facebook.com/zespolmilano)
Na w/w imprezy zostanie zawarta jedna umowa, rozliczona trzema odrębnymi fakturami,
wypłaconymi nie później niż siedem dni roboczych od daty wystawienia.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 27.03.2020 roku, do godziny 14.00 na
adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn,
ul.Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec.
Zamawiający nie przewiduje możliwości przesyłania ofert drogą mailową.
Podpisanie umowy uwarunkowane jest bieżącą sytuacją w kraju (COVID-19) i przy
zaistnieniu sprzyjających warunków nastąpi nie później niż do dnia 20.05.2020 roku.

