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ZAPYTANIE OFERTOWE 18/UI/ZP/442/2016 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 30.000 euro, z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) Dyrektor 

Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

przedstawienia oferty cenowej wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, podestów scenicznych 

(12 sztuk) oraz projektora multimedialnego i ekranu oraz ekranu ledowego wraz z obsługą, 

montażem i demontażem urządzeń w ramach projektu: „Promocja dziedzictwa kulturowego 

regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację 

uczestnictwa w kulturze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20-go Października 30, 63-000 Środa 

Wielkopolska e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl  tel./fax. 61 285-23-05. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wynajmie nagłośnienia, 

oświetlenia, podestów scenicznych (12 sztuk) projektora multimedialnego i ekranu wraz z 

obsługą oraz ekranu ledowego, montażem i demontażem urządzeń w ramach projektu: 

„Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do 

wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowanego przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Po stronie oferenta leży:  

1. Dostarczenie, montaż i obsługa nagłośnienia. 

2. Dostarczenie, montaż i obsługa oświetlenia. 

3. Dostarczenie, montaż i obsługa projektora multimedialnego z ekranem oraz ekranu 

ledowego. 

4. Dostarczenie i montaż podestów scenicznych. 

5. Obsługa techniczna wydarzeń. 

Podana kwota musi zawierać koszty: wynajmu, obsługi, transportu, montażu i demontażu 

sprzętu w ramach projektu:  „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez 

poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
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III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Od dnia 23 lipca do 28 sierpnia 2016r (szczegółowy terminarz wydarzeń w załączniku nr 3) 

IV.MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Imprezy odbywać się będą na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej (nagłośnienie, 

oświetlenie, podesty sceniczne, projektor multimedialny, ekran), nad Jeziorem Średzkim 

(nagłośnienie, oświetlenie, projektor multimedialny, ekran) oraz na terenie Ośrodka Kultury w 

Środzie Wielkopolskiej (nagłośnienie konferencyjne). 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

zapytania (załącznik nr 1). 

 2. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia 

wymaganych warunków wg formuły: spełnia – nie spełnia.  

Oferta powinna:  

a) zostać  opatrzona pieczątką firmową, 

 b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 c) być złożona przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania niniejszego 

zamówienia, 

 d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

 3. Wykonawca dołączy do oferty: – Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1). 

VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy nadsyłać do dnia 20 lipca 2016r. do godz. 23.59 za pośrednictwem: 

 – poczty elektronicznej (projekt.kultura@oksroda.pl ) 

– poczty (kurierem, osobiście) na adres: Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20-go 

Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska w kopercie z dopiskiem „KOSZTY WYNAJMU 

TECHNIKI SCENICZNEJ WRAZ Z OBSŁUGĄ, MONTAŻEM I DEMONTAŻEM URZĄDZEŃ 

w ramach projektu  „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę 

dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020”. Sekretariat czynny w godz. 8.00 – 16.00. 

Oferent, może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. W 

toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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VII. OCENA OFERT 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

- cena (stanowi 75%) 

- zapewnienie minimum 3 osób obsługi technicznej przez cały czas trwania imprez (stanowi 

25%)  

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres umowy i nie podlega 

negocjacji. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.oksroda.pl – 21.07.2016r. (czwaretk) 

w godzinach popołudniowych. 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Kicinska - Pajchrowska –  Koordynator Projektu tel. 

691 551 994 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty 

związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.  

2. Oferty niekompletne będą odrzucone. 

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 

 5. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień 

szczegółowych warunków realizacji zamówienia. 

 XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Wyszczególnienie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego koniecznego do realizacji 

projektu. 

3. Program imprez w ramach akcji LATO W MIEŚCIE 

4. Rider Wolna Sobota 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 18/UI/ZP/442/2016 

OFERTA CENOWA KOSZTY WYNAJMU SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA  

WRAZ Z OBSŁUGĄ, MONTAŻEM I DEMONTAŻEM URZĄDZEŃ W RAMACH 

PROJEKTU:   

 „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę 

dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 

 

...................................................... 

 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 ADRES FIRMY: 

 .......................................................... 

 REGON: ............................................ 

 tel.: .................................................. 

 fax: .................................................. 

adres e – mail: ................................. 

  

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej 

Ul. 20-go Października 30 

63-000 Środa WIelkopolska 

 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 18/UI/ZP/442/2016 dotyczące przedstawienia oferty 

cenowej wynajmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia z obsługą, montażem i demontażem 

urządzeń w ramach projektu Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego 

poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w 

kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 

euro, realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.):  
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Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia: 

 Netto: ……………………………..…………… zł 

 /słownie netto/ 

…………………………………………….……………………………………………………………

…………..  

VAT: …………………………………..………… zł 

 /słownie VAT/ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 Brutto: …………………………….... zł 

 /słownie 

brutto/………………………………………………………………………………………….…………

……  

 

Ilość osób obsługi technicznej ……………………………………………………………………….. 

 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione warunki przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym. 

 2. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia 

zgodnie z zapytaniem ofertowym 18/UI/ZP/442/2016. 

 3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  

.................................................................................................................................  

 

 

....................................................................................................... 

 Podpis i pieczątka Wykonawcy/ Osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 18/UI/ZP/442/2016 

Wyszczególnienie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego koniecznego do 

realizacji projektu: „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez 

poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w 

kulturze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

1) nagłośnienie frontowe NOVA AUDIO (lub podobnej klasy), 

2) system odsłuchowy (min. 4  odsłuchy TURBOSOUND lub podobnej klasy), 

3)  nagłośnienie konferencyjne o mocy łącznej minimum 1000W składające się z dwóch 

głośników średniotonowych oraz  głośnika subbasowego (MACKIE, RCF, JBL, YAMAHA),  

4) konsoleta cyfrowa (preferowana Soundcraft Si32  lub podobnej klasy), 

5) mikser cyfrowy z możliwością podłączenia minimum 10 urządzeń, 

6) minimum  dwa mikrofony bezprzewodowe doręczne oraz dwa mikrofony bezprzewodowe 

nagłowne (JTS, AKG, SHURE), 

7) min. 5 mikrofonów pojemnościowych (rode, AKG, audio technika), 

8) min. 5 mikrofonów dynamicznych (SHURE, Sennheiser), 

9) min. 8 sztuk reflektorów PC FRESNEL  (lub podobnych), 

10) co najmniej 10 reflektorów PAR  LED. 

11) konsoleta do świateł (preferowana avolite titan one lub podobnej klasy),  

12) podesty sceniczne (12 sztuk, wysokość nóg 40 cm) 

13) projektor multimedialny o mocy minimum 4000 lumenów, 

14) ekran ledowy 3X4 m (preferowany P10) 

15) ekran do projektora o wymiarach minimum 2m x 3 m 

16) konstrukcja aluminiowa qadrosystem min. 4 m x 5 m 
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Załącznik nr 3 

Program imprez akcji LATO W MIEŚCIE w ramach projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu 

średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w 

kulturze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

23 lipca STARY RYNEK 

 

10.00 – 17.00 Wakacyjny EduFun  - warsztaty małego inżyniera, 

przedstawienie dla dzieci 

(nagłośnienie konferencyjne, podesty sceniczne) 

24 lipca STARY RYNEK  12.00 – 22.00 Festiwal Starej Bajki  – kino plenerowe 

(ekran ledowy, nagłośnienie konferencyjne) 

29 lipca JEZIORO 20.00 – 24.00 Potańcówka nad jeziorem:  Latino Show Band 

(system NOVA AUDIO lub podobnej klasy, 4 tory odsłuchowe, peryferia) 

30 lipca STARY RYNEK 

 

10.00 – 19.00 Fotograficzna Gra Miejska 

21.00 koncert: Niesamowita Sprawa RIDER: 

Cajon - mikrofon 
Oblachowanie - 2 mikrofony 
Mandolina - mikrofon (mamy swój) 
Gitara - w linię 
Bass - w linię 
Wokale - 3 mikrofony 
4 tory odsłuchowe 

5 sierpnia STARY RYNEK 21.00 koncert: Wolna Sobota (według rideru) 

6 sierpnia  

 

JEZIORO  20.00 Potańcówka nad Jeziorem:  Dynamic Band 

(system NOVA AUDIO lub podobnej klasy, 4 tory odsłuchowe, peryferia) 

HALA 

NAMIOTOWA – 

OŚRODEK 

KULTURY 

Środa Wietrzy – targ różności 

Przewietrz swoje skrzydła i leć …  - warsztaty samorozwojowe dla 

kobiet 

(ekran, projektor, nagłośnienie konferencyjne) 

19 sierpnia JEZIORO Projekt Plaża – Projekt Plaża - Impreza na plaży - DJ Decks [Slums 

Attack] oraz DVJ Rink [Triple Impact] 

(system NOVA AUDIO lub podobnej klasy, 4 tory odsłuchowe, peryferia) 

21.00 – Kino plenerowe 

(ekran, projektor, nagłośnienie konferencyjne) 

20 sierpnia JEZIORO 14.00 Wakacje z Fundacją Pomagosie – sport, zdrowie, warsztaty 

kulinarne, plastyka  

21.00 Potańcówka nad jeziorem: ALEX 

(system NOVA AUDIO lub podobnej klasy, 4 tory odsłuchowe, peryferia, 

ekran ledowy) 

21 JEZIORO  II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Autorskiej "ARTIS" 

(system NOVA AUDIO lub podobnej klasy, 4 tory odsłuchowe, peryferia) 

28 sierpnia JEZIORO 

 

Pożegnanie Lata nad jeziorem:  

10.00 – 14.00 Festyn Młodzieżowej Rady Miejskiej 

(system NOVA AUDIO lub podobnej klasy, 4 tory odsłuchowe, peryferia)  

 


