Grajewo, dn. 15.02.2021 r.
GCK.261.4.2022

Zapytanie ofertowe
dotyczące kompleksowej obsługi technicznej imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej „Dni
Grajewa 2022” w dniach 09-10.07.2022 r. w Grajewie przy ul. Legionistów 9 na terenach
zielonych przy Grajewskiej Izbie Historycznej

I. Informacje ogólne:
Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie zaprasza do złożenia ofert na kompleksowe zabezpieczenie od
strony technicznej przebiegu imprezy oraz występu zespołu Agnieszki Chylińskiej i innych wykonawców
podczas imprezy plenerowej „Dni Grajewa 2022”, która odbędzie się w dniach 09-10.07.2022 r. w Grajewie
na terenach zielonych przy Grajewskiej Izbie Historycznej, ul. Legionistów 9.
1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
2. Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Grajewskiego
Centrum Kultury z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość
nie przekracza kwoty 130 000 PLN.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający udostępnia zapytanie ofertowe na stronie internetowej Grajewskiego Centrum Kultury.
II. Nazwa i adres Zamawiającego
Grajewskie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo
NIP: 719-156-80-85
Tel: 862722991, Email: sekretariat@gckgrajewo.pl
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
- Monika Soroko – tel. 604942046
- Tomasz Dudziński – tel. 608056808
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony
technicznej przebiegu imprezy oraz występu zespołu Agnieszki Chylińskiej i innych wykonawców,
tj. montażu, demontażu sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ekranu LED, garderób przy scenie, płotków
ochronnych wraz z transportem i obsługą podczas imprezy plenerowej „Dni Grajewa 2022”, która odbędzie
się w dniach 09-10.07.2022 r. Grajewie na terenach zielonych przy GIH, ul. Legionistów 9.

Szczegółowy opis zamówienia:
wynajem i montaż sceny o wymiarach min. 12 m x 10 m. Specyfikacja sceny wg wytycznych ridera
Agnieszki Chylińskiej oraz riderów pozostałych zespołów – wymóg Zamawiającego,
2. wynajem i montaż oraz realizacja kompletnego nagłośnienia zgodnie z wytycznymi ridera Agnieszki
Chylińskiej oraz riderów pozostałych zespołów – wymóg Zamawiającego,
3. wynajem i montaż oraz realizacja kompletnego oświetlenia scenicznego zgodnie z wytycznymi ridera
Agnieszki Chylińskiej oraz riderów pozostałych zespołów – wymóg Zamawiającego,
4. wynajem 2 agregatów prądotwórczych:
 do zasilenia całości nagłośnienia i oświetlenia na scenie (moc agregatu stosowna do
zapotrzebowania sprzętu)
 60-80 kW na potrzeby Zamawiającego (ogródek piwny, stoiska gastronomiczne, dmuchańce)
Agregat ten będzie też wykorzystywany w dniu 10.07.2022 r.
5. zabezpieczenie potrzeb technicznych zespołów na scenie wg specyfikacji i wymagań zał. 5 oraz riderów
zespołów (zał. 6), a także 4 garderób (namiotów) według wykazu określonego w zał. 4.
WYMOGI ŻYWIENIOWE I SOCJALNE W GARDEROBACH, tj:
- zabezpieczenie i dostarczenie zespołom cateringu, napojów, przekąsek, owoców, itp.
- wyposażenie socjalne garderób umieszczonych w treści załącznika.
6. wynajem i rozstawienie 400 m.b. płotków metalowych (w tym 20 m.b. płotów zaporowych typu zomo)
na potrzeby Zamawiającego, w tym:
1) 280 m płotków zwykłych i 20 m płotków typu zomo do ogrodzenia terenu imprezy
2) 100 m płotków zwykłych do ogrodzenia terenu ogródka piwnego. Płotki te będą też
wykorzystywane w dniu 10.07.2022 r.
3) wynajem i montaż ekranu LED (wymóg Zamawiającego) o wymiarach min. 3,5 x 2,5 m. oraz
współpracującego z nim sprzętu, jak: kamery, miksery i urządzenia dające możliwość:
 niezależnego streamingu, obróbki materiału wideo w czasie rzeczywistym,
 wyświetlania materiałów reklamowych przygotowanych przez Zamawiającego wraz
z pomocą Oferenta w ich wcześniejszym przygotowaniu – jeżeli z przyczyn
technicznych zajdzie taka konieczność,
8. wykonanie zabezpieczenia technicznego imprezy – przyłączy elektrycznych, płotków, barierek,
kanałów komunikacyjnych, najazdów - zgodnie z treścią załączników i riderów,
9. obsługa techniczna zapewniana przez Oferenta – zespół czuwający nad prawidłowością funkcjonowania
wszelkich instalacji mechanicznych, oświetleniowych i dźwiękowych.
10. 2 osoby do pomocy przy rozładunku i załadunku sprzętu zespołów przy scenie.

1.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Warunek podstawowy udziału w postępowaniu to pisemna lub mailowa akceptacja proponowanej
konfiguracji sprzętu przez realizatora zespołu AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ przedstawiona jako
załącznik do oferty!
1. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze min. 4 imprez plenerowych, m.in. w zakresie
wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia, nagłośnienia, w ciągu ostatnich 4 lat oraz dysponować osobami
posiadającymi umiejętności lub uprawnienia do wykonania usługi.
Wartość każdego zrealizowanego zamówienia opisanego powyżej nie może być mniejsza niż 40.000,00
złotych (PLN) brutto - zestawienie wg wzoru Zał. Nr 2
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oferenta:
W zakresie wykazania posiadania przez oferenta kwalifikacji do kompleksowej obsługi technicznej
imprezy plenerowej, należy przedłożyć:

 kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,
 dokument potwierdzający aktualny stan prawny firmy (odpis KRS lub wypis z EDG)
 kopie minimum trzech rekomendacji od ośrodków kultury lub znanych zespołów / artystów
wystawionych w ciągu 3 ostatnich lat.
3. Konstrukcje techniczne zgłaszane w niniejszym postępowaniu muszą mieć aktualne atesty
bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do
4 dni roboczych od dnia wezwania.
4. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania
stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego
zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
V. Zawartość oferty:
1. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie kompleksowej obsługi technicznej imprezy plenerowej
„Dni Grajewa 2022” - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru zał. 1
2. Wszelkie dokumenty i załączniki wymienione w rozdz. IV.
3. Podpisana przez Oferenta klauzula informacyjna (Zał. Nr 3) w której wyraża on zgodę na przetwarzanie
przez Zamawiającego swoich danych osobowych. Sposób i cele przetwarzania danych określa treść
klauzuli.
VI. Sposób oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą stosowane następujące kryteria:
1)

Kryterium cena: 70%
W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
Kryterium "cena" obliczane jest wg następującej formuły:

Pc = Cn/Cb x 100 pkt. x Wg

gdzie:
Pc - oznacza punkty przyznane badanej ofercie w kryterium "cena"
Cn - oznacza cenę najniższą z wszystkich złożonych ofert
Cb - oznacza cenę badanej oferty
Wg - oznacza wagę kryterium (tj. 70%)

2)

Kryterium doświadczenie: 30%
W kryterium „doświadczenie” oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
W kryterium doświadczenie pod uwagę brane będą usługi wykonane przez oferenta, które swym
zakresem obejmowały przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 złotych, których
wykonanie oferent wykaże w wykazie usług (Zał. Nr 2), z tym, że w przypadku większej liczby usług
pod uwagę będzie brane maksymalnie 20 usług.
Kryterium "doświadczenie" obliczane jest wg następującej formuły: Pd = Rb/Rmax x 100 pkt. x Wg
gdzie:
Pd - oznacza punkty przyznane badanej ofercie w kryterium "doświadczenie"
Rmax - oznacza największą ilość wykazanych w zał. 3 usług z wszystkich złożonych ofert (maks. 20)
Rb - oznacza ilość wykazanych w zał. 3 usług badanej oferty (maks. 20)
Wg - oznacza wagę kryterium (tj. 30%)\

3)

Poszczególne oferty otrzymują łączną punktację końcową: Pc + Pd. Oferta może otrzymać maksymalnie
100 punktów.

VII. Czas realizacji:
9-10 lipca 2022 rok,
Gotowość sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ekranu LED i pozostałych elementów zamówienia, 9 lipca
2022 r. o godz. 12.00.
Zakończenie imprezy 9 lipca 2022 r. ok. godz. 23.00, w przypadku 100 m płotków odgradzających ogródek
piwny i agregatu do obsługi stoisk 10 lipca 2022 r., godz. 20:00.
Miejsce realizacji: teren placu przy klubie Hades, Grajewo, ul. Legionistów 9.
VIII. Termin płatności za wykonanie usługi:
14 dni po dostarczeniu faktury VAT na wskazany w niej rachunek bankowy.
IX. Wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia ofert:
1. Ofertę w wersji papierowej (sporządzonej wg wzoru załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) oraz
dodatkowe oświadczenia oferenta należy składać w osobiście w siedzibie GCK w Grajewie lub przesłać
pocztą tradycyjną na adres: Grajewskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo, do
dnia 08.03.2022 r., do godz. 15.30
2. Na zewnętrznej stronie zamkniętej koperty należy podać nazwę i dokładny adres oferenta a także dopisek
„Technika - Dni Grajewa 2022”
3. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dn. 15.03.2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie
Zamawiającego – GCK Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20.
4. Zamawiający niezwłocznie zamieści protokół z posiedzenia komisji na stronie internetowej GCK oraz
powiadomi o wynikach posiedzenia komisji wszystkich oferentów (mailowo lub telefonicznie).
5. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
X. Postanowienia końcowe:
1. Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 10 dni roboczych od daty ogłoszenia
wyników zapytania przez Zamawiającego.
3. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego zastrzega on sobie prawo do:
- zamknięcia procedury zapytania ofertowego bez jego rozstrzygnięcia na każdym etapie,
- ogłoszenia nowego zapytania ofertowego,
- zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie Oferentem bez podania uzasadnienia.

Załączniki:
Zał. 1. - Formularz oferty
Zał. 2. - Wzór wykazu wykonanych usług
Zał. 3. - Formularz Klauzuli informacyjnej dla kontrahentów
Zał. 4. - Wymogi żywieniowe i socjalne w garderobach
Zał. 5. - Harmonogram prób i koncertów
Zał. 6. - Ridery zespołów
Zał. 7. - Graficzny plan terenu/obiektu

