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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   

nr 18/2018/SRML 

 

 

 _________________________

 Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

_________________________ 

Imię i Nazwisko/ nazwa oferenta 

 

 

____________________________ 

adres zamieszkania/ adres siedziby 

 

Oferta dla Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie granica” 

na: kompleksową organizację plenerowych imprez markowych „Festiwal produktów 

lokalnych” dla Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (LGD 1) oraz LGD 

„Brynica to nie granica” (LGD 2) 

 

W terminach: 

09 czerwca 2018r. miejsce realizacji: Koszęcin  

16 czerwca 2018r. miejsce realizacji: Ciasna 

23 czerwca 2018r. miejsce realizacji: Siewierz 

30 czerwca 2018r. miejsce realizacji: Tworóg 

 

Oferuję realizację zadania objętego zapytaniem ofertowym z dnia 02 maja 2018r.  

 

w łącznej kwocie:  ____________________________ zł brutto. 
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Zadanie będzie obejmować następujące prace i związane z nimi koszty: 

1. dostawa oraz montaż estrady zadaszonej o wymiarach 12x10m, wysokość podestu 1,5m, 

wysokość okna sceny 6m, system liniowy powieszony poza oknem sceny, stabilne schody                   

o szerokości min. 2m, z poręczami, niedopuszczalne jest stosowanie zadaszenia łukowego; 

2. dostawa i montaż nagłośnienia estradowego:  

- stereofoniczny, trójdrożny system nagłaśniający odpowiedni dla danej widowni – 

zapewniający równomierne pokrycie całego audytorium dźwiękiem tej samej, wysokiej 

jakości. W każdym przypadku konieczne jest zastosowanie głośników front-fill,  

w przypadku bardziej skomplikowanej geometrii widowni należy uwzględnić dodatkowe 

systemy głośników. Wymagane są podwieszane systemy liniowe firm: L’Acoustic, Meyer 

Sound, Nexo, EAW, d&b, JBL, POLAUDIO wraz z dedykowanym procesorem i systemem 

wzmacniaczy. System powinien zapewniać dźwięk na poziomie minimum 102dBA                            

w zakresie 30Hz-16kHz w każdym miejscu widowni. 

  

- konsoleta frontowa: Yamaha CL5, QL5, Soundcraft Vi (6, 4, 7000, 5000, 3000), Digidesign 

Profile, Venue, SC48, Midas Pro6, Pro 3, Pro 2 i Pro 1. 

 

- system monitorowy składający się z 6 niezależnych torów oraz 6 wysokiej klasy monitorów 

typu wedge tego samego rodzaju wraz z dedykowanymi 

procesorami i wzmacniaczami. Każdy monitor powinien być zasilany osobnym kanałem 

wzmacniacza. Konstrukcja 1x15’ plus 1x2’ lub 2x12’ plus 1x2’. Monitory muszą generować 

duże ciśnienie akustyczne. Preferowane monitory firm: L’Acoustic, Meyer Sound, Nexo, 

d&b. JBL. 

 

- 10 wysokiej klasy mikrofonów bezprzewodowych. Dopuszczalne marki Shure QLXD, 

Senheisser G3 ( pracujące poza pasmem LTE ). Do mikrofonów wymagane statywy. 

 

- 10 wysokiej klasy mikrofonów dynamicznych. Dopuszczalne marki Shure SM58, Shure 

Beta 58. Do mikrofonów wymagane statywy. 

 

- 10 wysokiej klasy mikrofonów instrumentalnych. Dopuszczalne marki Shure SM57, Shure 

Beta 57. Do mikrofonów wymagane statywy. 

 

- zestaw mikrofonów do perkusji ( Senheiser E604 4 szt. + Senheiser E602 1 szt. +  

Audiotechnika AT 2020 ). Do mikrofonów wymagane statywy. 

 

- renomowanej marki odtwarzacz CD oraz USB MP3 oraz 8 szt. Di-BOX. 
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- doświadczona ekipa obsługująca sprzęt: inżynier systemu frontowego, dwóch techników 

scenicznych – wszyscy obecni przez cały czas prób i podczas koncertu. 

  

3. dostawa i montaż oświetlenia estradowego: 

- Robe Pointe 12 szt. 

- Robe 800 LED Wash – 16 szt. 

- Blinder poczwórny – 6 szt. 

- Sunstrip Active – 12 szt. 

- MDG Atmosphere ATMe + wentylator – 2 szt. 

- konsoleta oświetleniowa GrandMa 2 light 

- doświadczona ekipa obsługująca sprzęt: realizator światła, dwóch techników 

  scenicznych – wszyscy obecni przez cały czas prób i podczas koncertu. 

 

4. ochrona uczestników imprezy poprzez licencjonowaną ochronę.  

5. dostawa, montaż oraz obsługa podczas całej imprezy agregatu prądotwórczego o mocy min 

200 kW, wraz z całym niezbędnym okablowaniem i rozdzielniami, zasilającego teren 

imprezy,  

6. dostawa, montaż płotów ochronnych sceny, okalających scenę wraz z zapleczem 

technicznym: 22 m ogrodzenia ciężkiego, zaporowego i 80 m ogrodzenia wysokiego 

ażurowego.  

7. dostawa i montaż hali namiotowej (min. wymiary 40x15); 

8. dostawa i montaż namiotów do prezentacji  produktów lokalnych (2 namioty  

o wymiarach: min.12x3m); 

9. garderoba dla artystów + oświetlenie – 1 namiot o wymiarach min. 12x3m); 

10. komplet ław i stołów (przewidywana liczba osób: 800); 

11. kompleksowa obsługa gastronomiczna; 

12. dostawa i montaż dmuchańców z zabezbieczeniami i certyfikatami w ilości: 2 szt.:  
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- duży obiekt o parametrach: szer. 5 m, dł. 10 m, wys. 7,5 m; waga: 300 kg;  

zasilanie: 230 V, 1,1 kW; 

-  mały obiekt o parametrach:  szer. 4; dł. 6 ;wys. 5, waga: 130 kg, zasilanie: 230V 1,1 kW; 

13. zapewnienie atrakcji dla dzieci np.: gry i zabawy, zabawy z clownem, malowanie twarzy, 

pokaz baniek mydlanych, modelowanie figur z balonów dmuchanych przez 3 godziny 

 (2 osoby - animatorzy powinni posiadać wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika;  

14. program sceniczny w godzinach od 10:00 do 15:00 (impreza w dniu 23 czerwca 2018r.                                               

w miejscowości Siewierz – obszar LGD 2) oraz od godz. 15:00 – 20:00 w pozostałych 

terminach wskazanych w pkt III niniejszego zapytania ofertowego (obszar LGD1). 

15. uprzątnięcie terenu po imprezie; 

16. sanitariaty w ilości 10 szt, z wyposażeniem, w tym co najmniej jeden przeznaczony dla osób 

niepełnosprawnych oraz obsługa przez cały czas trwania imprezy;  

17. promocja imprez:  

- plakaty w ilości 100 szt. na każdą imprezę wraz z dystrybucją i rozwieszeniem                                 

o parametrach: projekt graficzny, format A3, druk 4+0, kreda 135g błysk, nadruki: logo 

projektu współpracy, logotypy i slogany unijne zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji  

i promocji zawarte w Księdze wizualizacji PROW na lata 2014-2020;  

- zaproszenia 100 szt. na każdą imprezę wraz z wysyłką o następujących parametrach: projekt 

raficzny, wymiary: 296 x 100 składane do wymiaru: 148x100, kreda 135g, błysk  

z nadrukiem personalizowanym, nadruki: logo projektu współpracy, logotypy i slogany unijne 

zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji zawarte w Księdze wizualizacji 

PROW na lata 2014-2020; 

18. -  media: Gwarek, Dziennik Zachodni dodatek lubliniecki, tarnogórski, gliwicki, będziński, 

Radio Silesia, Radio Piekary); 

18. opłata ZAiKS. 
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Cena obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi (m.in. 

wynagrodzenie, koszty przejazdów, koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi) i jest 

adekwatna do przewidywanego czasu pracy nad realizacją usługi oraz posiadanych kwalifikacji  

i doświadczeniem w pracy o podobnym zakresie. 

Do oferty dołączam program sceniczny, dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania 

w/w czynności oraz opis doświadczenia i/lub referencje. 

 

Oświadczenie oferenta: 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

wymaganiami ustawowymi. 

2. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac 

lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.  

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  

i techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu 

ofertowym” są kompletne i prawdziwe. 

6. Upoważniam upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich 

badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji 

oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 

 

 

 

 

____________________________________ 

data i czytelny podpis oferenta 
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