Zapytanie ofertowe
Dostawa, montaż i demontaż sceny, nagłośnienia i oświetlenia na koncert plenerowy w dniu
04.06.2022r.
Sosnowiec Plac Papieski
W związku z organizacją imprezy masowej - koncertu plenerowego zespołu Śląsk w Sosnowcu w dniu
04.06.2022r. Prosimy o przesłanie oferty cenowej na dostawę, montaż i demontaż sceny oraz jej zaplecza.
Nazwa imprezy: W hołdzie poległym powstańcom śląskim i Zagłębiakom, którzy im pomagali.
Data imprezy: 04.06.2022 r.
Czas trwania imprezy: 16:00 - 23:00
Zakres zamówienia obejmować będzie:
Scena typu LAYHER o wymiarach min. 12 x 10 m - wysokość sceny od podłoża do blatu min. 1 metr max
1,5 metra z barierkami ochronnymi na wysokość 1,1 m. z tyłu i po bokach. Zejścia ze sceny szerokie na 2
metry z poręczami po obu stronach najlepiej z tzw. spocznikami wysłoniętymi zastawkami. Za sceną pasaż
szer. ok. 2 metrów umożliwiający przemieszczanie się na strony sceny. Podłoga sceny wypoziomowana. Podesty
sceniczne bez oznak uszkodzeń i dziur, posiadające aktualny atest bezpieczeństwa użytkowania. Na tyle
sceny podwieszony horyzont (szerokość 16 metrów) czarny lub biały.
ORKIESTRON
Powierzchnia min. 50 m 2 obok sceny głównej z twardym podłożem, w orkiestronie 30 krzeseł / bez
bocznych podpórek/ dla muzyków (zadaszenie uzależnione od warunków atmosferycznych).
GARDEROBY
Dostarczenia, montażu i demontażu profesjonalnych hal namiotowych z podłogą drewnianą
bezpośrednio za sceną w odległości max. 20m dla artystów Zespołu, o powierzchni min. 250 m2 z twardym
podłożem umożliwiającym ustawienie szaf i szafek z kostiumami, które przywozi zespół, garderoby
oświetlone. W garderobie: 120 krzeseł, kosze na śmieci.
W wypadku garderoby bezpośrednio za sceną potrzebne jest wysłonięcie boków sceny tak, aby widz nie
mógł zobaczyć zaplecza. Temperatura na scenie i garderobach nie może być niższa niż 17°C.
Drugą garderoba (namiot) o powierzchni min. 30 m2 wyposażony w oświetlenie, stół oraz 10 krzeseł dla
organizatora na backstagu.
Scena i dach powinny być uziemione oraz zmontowane z uwzględnieniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa (odciągi, balasty).
Wymagamy ścieżki komunikacyjnej odgrodzonej płotkami ochronnymi (tunel) dającego możliwość
swobodnego poruszania się między sceną, a stanowiskiem realizatorów FOH.
NAGŁOŚNIENIE
Dostarczenia, montażu i demontażu nagłośnienia wg dołączonego ridera.
OŚWIETLENIE
Dostarczenia, montażu i demontażu oświetlenia wg dołączonego ridera..
Montażu oraz kompleksowej instalacji sceny, nagłośnienia, oświetlenia i garderób do godz. 11.00 w dniu
04.06.2022 r.
Dostarczenia agregatu prądotwórczego dla oświetlenia w postaci gniazda trójfazowego 3 x 200 A (230V o
zabezpieczeniu nie mniejszym niż 200 A na fazę w dniu 04.06.2022 do godz. 11.00 Nieograniczonego
udostępnienia sceny i garderób Zamawiającemu i artystom od godz. 11.00 w dniu 04.06.2022 r. aż do
momentu zakończenia koncertu i demontażu nagłośnienia i oświetlenia. Zapewnienia obsługi technicznej
zainstalowanej sceny i garderób przez cały czas trwania koncertu i prób przed koncertowych. Ponadto należy
zapewnić 6-8 osób do pomocy przy rozładunku i załadunku bagażu scenicznego.

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym transport i ewentualne
noclegi dla ekipy technicznej.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2022 r. do godz. 15.00.
Oferty można składać osobiście w sekretariacie (pokój 206) Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu
przy ul. Będzińskiej 65 lub drogą elektroniczną na adres: j.gatkowska@kiepura.pl.

