Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia poniżej 30 000 euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego,
ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj
Regon 000781397
NIP 577 00 09 850
II. Opis przedmiotu zamówienia :
Wynajem oświetlenia i nagłośnienia wraz z obsługą techniczną połączoną z montażem oraz
demontażem wymaganych przedmiotów zamówienia. Kompleksowa realizacja zespołów
występujących w trakcie trwania imprezy przez wykwalifikowany zespół: realizatora frontowego,
monitorowego, techników scenicznych oraz realizatora i techników oświetlenia, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 (ridery nagłośnieniowe
oraz oświetleniowe zespołów WILKI, FEEL, VOX, BIG CYC)
- Wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na terenie około 6000m2 za pomocą
wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo podwieszonego z boków sceny, niedopuszczalne
jest zawieszanie systemu w oknie sceny. Moc aparatury powinna być dostosowana do nagłaśnianej
przestrzeni i zapewnić min. 100 dBa na stacku realizatorskim w pełnym paśmie z uwzględnieniem
dodatkowych pełno pasmowych kolumn Front Fill dla pola bliskiego odsłuchu. System
nagłośnienia tylko typu Line Array tylko o trzydrożnym aktywnym podziale pasma. Preferowane
systemy: NEXO, Electro Voice Xlc line array, L-Acoustics, , d&b, EAW, Meyer Sound.
Usytuowanie konsolety odsłuchowej z boku sceny na dodatkowym podeście (poza sceną,
dodatkowe podesty zapewnia wykonawca) w sposób umożliwiający realizatorom dźwięku i
technikom na kontakt wzrokowy z zespołem (zgodnie ze stage planem). Dopuszczalne są wyłącznie
wysokiej klasy modele kolumn odsłuchowych przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań.
- reżyserki realizacji dźwięku FOH i MON muszą być profesjonalne, nie dopuszcza się typowych
słabych konstrukcyjnie namiotów które szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej
pogodzie mogą zostać zwiane lub przemakać,
- wymagane są systemy do podwieszenia systemu nagłośnieniowego,
- wymagane jest oświetlenie wg riderów podanych w załącznikach,
- zamawiający zapewnia ustawienie płotów (w tym częściowo zaporowych), którymi ogrodzi teren
wokół sceny,
- zamawiający zapewnia scenę o wymiarach 10x12m. Zadaszoną z aktualnymi atestami. Schemat
zadaszenia sceny dostępny jest w załączniku nr 5
- ekran wymieniony w Riderze oświetlenia zespołu FEEL, musi być dostępny w czasie całej
imprezy w dniu 25 czerwca 2017r. (dnia 24 czerwca 2017r. ekran nie jest wymagany) i musi być
możliwość wyświetlania na nim materiałów dostarczonych przez organizatora (banery, logotypy
sponsorów itp.). Organizator dostarczy materiały najpóźniej na tydzień przed imprezą.
- zamawiający nie zapewnia dodatkowych podestów pod instrumenty i reżyserki FOH, MON oraz
ich zadaszenia, dodatkowych konstrukcji do podwieszenia świateł oraz systemu line array

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od
dnia wezwania.
Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do
pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
NIE AKCEPTUJEMY PODWYKONAWCÓW – Firma która wygra zapytanie musi bez udziału
innych firm spełnić wymagania przedstawione w zapytaniu.
a) termin realizacjizamówienia:
24, 25.06.2017
Gotowość nagłośnienia, oświetlenia 24.06.2017 o godz. 9:00.
Zakończenie imprezy 25.06.2017 ok. Godz. 23:00.
24 czerwca odbędą się
 w godz. 9.30 – 14.00 – próby
 w godz. 14.30 – 24.00 – Koncerty
25 czerwca
- w godz. 10:00 – 14:30 próby
- w godz. 15:00 – 23.00 koncerty
Miejsce realizacji: Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji, ul. Zielona 21, Jastrząb,
gmina Poraj.
Szczegółowy rozkład prób i koncertów zostanie dostarczony przez Organizatora
minimum tydzień przez imprezą.
b) warunki płatności:
przelew, 30 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia i otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
III. Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do godziny 16.00 dnia 11.05.2017
w siedzibie Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego,
ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj, sekretariat.
w formie :
- pisemnej na adres zamawiającego do godz. 16.00 sekretariat,
GOK Poraj
Oferty zostaną otwarte o godz. 11.00 dnia 12.05.2017
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
- cena 100%
IV. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe.

V. Nazwa i adres Wykonawcy:

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

NIP ……………………………… REGON …………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
- cena brutto …………………………..
słownie : ……………………………………………………………………………….
- cena netto………………………….....
- podatek VAT ………………………..
2. Deklaruję ponadto:
a) czas realizacji zamówienia:
……………………………………………………………………………
b) …...............................................................................................................
c) ……………………………………………………………………………
3. Oświadczam ,że:
* zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
oraz że spełniam warunki uprawniające do wykonania zamówienia zawarte w
art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są :
1. ………………………………………………………....
2. …………………………………………………………
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
(Do oferty należy załączyć aktualny wyciąg z CEIDG lub z KRS-u ).

……..………………. dnia ……………..
………………………………………
/ podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

