KONKURS OFERT
NA WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA ORAZ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ
IMPREZ PLENEROWYCH W 2020 ROKU W POLANOWIE

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem oferty jest wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z transportem na
imprezy plenerowe, zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń,
obsługa techniczna, nagłośnienie i oświetlenie sceny.
ORGANIZATOR:
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Polna 4
76-010 Polanów
tel. 94 31 88 229, fax 94 31 88 374
e-mail: pokis@polanow.pl
2. Termin i miejsce imprezy:
 XXXII ZLOT MOTOCYKLI „NAD ZALEWEM” W POLANOWIE
(impreza masowa, plenerowa)
- termin: 10 lipca 2020 r. od godz. 1500 do 12 lipca 2020 r. do godz. 500
- planowana ilość uczestników imprezy: około 2500 osób
- zaplanowane koncerty: Lamia Reno, Sexbomba, Cztery Szmery, Czarny
Ziutek z Killerami, Łydka Grubasa.
 DOŻYNKI GMINNE
(impreza niemasowa, plenerowa)
- termin: 5 września 2020 r. od godz.1200 do 6 września do godz. 200
- miejsce imprezy: Nad Zalewem w Polanowie, ul. Przytorze
- planowana ilość uczestników imprezy: około 800 osób
- zaplanowane koncerty: prezentacje kulturalne zespołów oraz koncert
zespołu (do ustalenia)
3. Zakres obowiązków oferenta:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zabezpieczenie sceny, nagłośnienia i
oświetlenia oraz obsługi technicznej wg. następujących parametrów:
- profesjonalnie zadaszona scena o wymiarach min.15x35 m z podestami o
regulowanej wysokości,
- boczne oraz tylne pokrycie siatką,
- scena musi posiadać schody wraz z poręczą i aktualne atesty bezpieczeństwa
(konstrukcji metalowych, podestów i niepalności pokrycia sceny),

- oraz scena pod namiot imprezowy 8x10 m, na której będą występowały zespoły,
codziennie podczas imprezy XXXII ZLOT MOTOCYKLI „NAD ZALEWEM” w Polanowie
od godz. 2400 do 300
- wymagany jest system nagłośnieniowy i oświetleniowy wg ridera zespołu,
- wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich działań związanych z
realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami ppoż. i BHP,
- zamawiający zapewnia dopływ energii elektrycznej do 100A z oddzielnej (wyłącznie
dla sceny) szafki energetycznej wraz z obsługą elektryka oraz warunki wynikające z
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (ochrona, płotki, zaplecze sanitarne,
dostęp do wody).
4. Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia),
- posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności,
- kopię dokumentów – certyfikatów dotyczących konstrukcji metalowych, podestów,
niepalności pokrycia sceny,
- cenę brutto za obsługę każdej z w/w imprez lub łączną kwotę za obydwie imprezy.
5. Kryteria wyboru oferty:
- przy wyborze oferty będą brane pod uwagę: cena brutto za usługę – 100%,
- wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy oraz o podpisaniu
umowy-zlecenia.
6. Termin i miejsce składania ofert:
- termin składania ofert do 28 lutego 2020 r. do godz.1500
- sposób składania ofert: pocztą na adres: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, ul.
Polna 4, 76-010 Polanów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – nagłośnienie”,
- lub e-mail: pokis@polanow.pl
- osoby do kontaktu:
Anna Sznyter – 698 761 783
Ewa Szewczyk – 501 545 742
Administratorem danych oferentów jest Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, ul.
Polna 4, 76-010 Polanów.

