ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na „Organizację koncertów plenerowych w Giżycku 25-26.06.2021r.”
I Zamawiający:
Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8
11-500 Giżycko
NIP 845-10-33-603
II Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa organizacja koncertów plenerowych 25 – 26.06.2021r. na plaży miejskiej w Giżycku
połączona z promocją wydarzenia i miasta Giżycka co najmniej na 1 antenie ogólnopolskiej telewizji.
III Zakres zamówienia:
1) zapewnienie artystów - co najmniej 4 w każdy dzień koncertów, każdego dnia innych, w
tym co najmniej 2 artystów z zagranicy;
2) przedstawienie listy proponowanych artystów;
3) zapewnienie noclegów dla artystów biorących udział w koncertach;
4) zapewnienie sceny z podestów o wymiarach 12x10x1,4m (wysokość), z zadaszeniem
scenicznym łukowym o wym 15x11m wraz z konstrukcją w kształcie elipsy wraz z
obsługą;
5) zapewnienie techniki scenicznej (nagłośnienie skierowane w stronę lądu oraz w stronę
jeziora, oświetlenie, telebimy 2 szt. 5x3m oraz 1 szt. 7x4m, efekty sceniczne, szperacze
2 szt.) wraz z obsługą oraz zapewnienie garderób wraz z wyposażeniem dla artystów;
6) zapewnienie laserowego pokazu przestrzennego z efektami ogniowymi;
7) zapewnienie agregatów o wystarczającej mocy do przeprowadzenia koncertów wraz z
obsługą elektryka z uprawnieniami SEP do obsługi poprawnego działania agregatów jak
i kontroli charakterystyki napięć dostosowanej do urządzeń elektrycznych używanych
podczas koncertów;
8) uzyskanie wszelkich pozwoleń na organizację koncertów w tym terminowego złożenia
wniosku do odpowiednich służb i organów o wydanie pozwolenia na imprezę masową
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych oraz innymi przepisami, które każdorazowo znajdują zastosowanie przy
organizacji różnych imprez;
9) wygrodzenie terenu imprezy masowej zgodnie z wytycznymi ustawy o imprezach
masowych;
10) opłacenie ZAiKS, STOART oraz wszystkich praw autorskich artystów biorących udział w
koncertach;
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11) zapewnienie ochrony podczas trwania imprezy uczestnikom koncertów oraz
zapewnienia ochrony mienia do czasu demontażu wykorzystywanego na potrzeby
organizacji koncertów;
12) zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas trwania imprezy;
13) zapewnienie kontenerów oraz koszy na terenie imprezy masowej zgodnie z
wytycznymi Sanepidu;
14) sprzątnięcie terenu imprezy masowej po imprezie i wywozu nieczystości;
15) przygotowanie materiałów promocyjnych, regulaminu imprezy oraz wydruku co
najmniej 200 szt plakatów formatu a2;
16) ubezpieczenia imprezy;
17) uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie sprzedaży produktów i napojów
alkoholowych;
18) promocji wydarzenia i miasta Giżycka co najmniej na 1 antenie ogólnopolskiej telewizji;
IV Termin realizacji:
25-26.06.2021r.
V Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności posiadają wiedzę, niezbędny sprzęt oraz doświadczenie w organizacji koncertów;
VI Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Zał. nr1)
Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową lub zawierać pełną nazwę oferenta,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
VII Miejsce i termin składania ofert:
Skan oferty na Organizację koncertów plenerowych w Giżycku 25-26.06.2021r. należy dostarczyć na
adres poczty elektronicznej Giżyckiego Centrum Kultury: marta.dabrowska@gck.gizycko.pl do 27
maja 2021 r. do godziny 14.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dopuszcza się możliwość zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.
W trakcie rozpatrywania ofert i ich oceny Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących Oferenta i złożonej oferty.
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Termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2021 r. o godzinie 14.00.
VIII Uwagi końcowe:
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
2. W związku z pandemią, Wykonawca zobowiązany jest do realizowania wszystkich
zaleceń MKiDN w zakresie COVID 19, a także poinformowania odpowiednich służb o
mającej się odbyć imprezie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na
terenie imprezy i ochronę ppoż.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób realizujących imprezę (nagłośnienie, oświetlenie, artyści, obsługa techniczna, ochrona, zabezpieczenie medyczne…)
jak za działania własne.
5. Zamawiający nie udostępnia źródła prądu.
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego: www.gck.gizycko.pl w zakładce: zapytania ofertowe, przetargi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela: dyrektor GCK Marta Dąbrowska
nr telefonu 502 058 756, e- mail: marta.dabrowska@gck.gizycko.pl
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