
SCENA, ŚWIATŁO, DŹWIĘK, OBSŁUGA IMPREZY MASOWEJ 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu 

przepisów ustawy PZP) 

„XII Dzień Jagody” 

W związku z organizacją w dniu  4 lipca 2015 imprezy pn. „XII Dzień Jagody” Chocianowski Ośrodek Kultury 

poszukuje firmy, która zapewni scenę, oświetlenie i nagłośnienie dostosowane do potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Szczegóły zapytania ofertowego: 

a. Scena. Minimum 10x12 m. Tył i boki wysłonięte czarnym, nieprześwitującym materiałem 

(horyzontem). Na scenie podest dla perkusji na kółkach, ze sprawnymi hamulcami na każdym kole. 

Szczegóły zgodne z riderem zespołu Veegas (http://www.veegas.p), WHY (http://whyband.pl/) 

b. Oświetlenie. Dostosowane do rideru zespołów 

c. Dźwięk. Zgodny z riderem technicznym zespołów 

d. Telebim sceniczny o wymiarach min. 4x6 m. podwieszany na scenie (tył sceny) wraz z realizatorem 

z kamerą 

e. Agregat prądotwórczy z paliwem o mocy niezbędnej do obsługi technicznej sceny podczas trwania 

imprezy w godzinach wyznaczonych przez Organizatora. 

f. Zabezpieczenie imprezy masowej pod względem bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o organizacji 

imprez masowych, na 1000 osób, tj. zapewnienie służb ochrony i informacyjnej w godz. od 15:00 do 

4:00, karetki z zespołem ratunkowym, toalet przenośnych typu toy toy w ilości 5 szt. standard i 2 szt. 

VIP, płotków zaporowych dla publiczności wygradzających scenę (szczegóły w załączniku oferty – 

zał.1) 

2. Scena zlokalizowana będzie, na terenie stadionu sportowego w Chocianowie. 

3. Wykonawca w godzinach ustalonych z zamawiającym wykona obsługę zgodnie z wymogami 

następujących zespołów i artystów występujących na imprezie: Międzynarodowy Festiwal „Świat pod 

Kyczerą”, zespół Veegas, Zespół WHY,  

4. Wykonawca wykona obsługę zgodnie z wytycznymi i wymogami Organizatora, w tym nagłośnienie 

konferansjera, puszczanej muzyki, zapowiedzi, itp. 

5. Wykonawca dostarczający scenę musi posiadać stosowne atesty bezpieczeństwa (dołączone do 

przedstawionej oferty) a także zabezpieczenie p-poż w postaci gaśnic proszkowych na scenie. 

6. Montaż sceny na miejscu trwania imprezy w dniu 3 lipca, gotowość techniczna na godz. 10:00 w dniu 4 

lipca br. 

Prosimy o przedstawienie oferty (brutto) na wszystkie wymienione elementy, ze wskazaniem kosztu wynajmu 

zarówno na jeden jak i na dwa dni (dwie oferty). Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji. 

Firma, z którą zostanie zawarta umowa, złoży ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o treści: 

„Deklarujemy spełnienie wszystkich technicznych wymogów określonych w riderach zespołów VEEGAS, 

WHY, Świat Pod Kyczerą i zobowiązujemy się pokryć wszelkie ewentualne roszczenia finansowe 

zespołu/zespołów, o ile wynikną one z niespełnienia tych warunków."  

Termin składania ofert upływa 16 marca 2015 r. Oferty prosimy składać z dopiskiem na kopercie „XII Dzień 

Jagody 2015 – scena, światło dźwięk, agregat" lub mailowo, w tytule – Oferta scena-światło-dźwięk XII Dzień 

Jagody. 

Adres korespondencyjny do składania ofert: 

Chocianowski Ośrodek Kultury 

Ul. Kościuszki 5 

59-140 Chocianów 

Adres e-mail: chok5@wp.pl. 

http://whyband.pl/


 

Zał. 1 Ochrona, zabezpieczenie medyczne. 

 

1.Zakres prac obejmuje usługę: zapewnienie ochrony imprezy masowej „XII Dzień Jagody” oraz 

zabezpieczenia medycznego (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw 

bezpieczeństwa, służby porządkowe, służby informacyjne organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia 

i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania) organizowanej przez Chocianowski 

Ośrodek Kultury. 

2.Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

- koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowej usługi. 

- polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku 

Wykonawcy działającego w ramach spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki. 

- wykaz, co najmniej dwóch usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że w/w usługi zostały wykonane należycie 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających uprawnienia kierownika ds. 

bezpieczeństwa imprez masowych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności.  

Termin składania ofert – jak w ofercie. 

 


