
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ 
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach 
z siedzibą przy ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice 

zaprasza do składania ofert na obsługę techniczną podczas imprezy pn.: 
„Fala Rocka” 

 
 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 
Usługa polegająca na zapewnieniu pełnej obsługi technicznej podczas imprezy pn. 
„Fala Rocka”, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu.  
 
II. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 
Zamówienie będzie realizowane w dniu 28 lipca 2018 roku, w Wójcicach (gmina 
Jelcz-Laskowice), na placu przy Remizie Strażackiej.  
 
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) ma niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zlecenia; 
 
IV. Oferta. 
1. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Oferent zobowiązany jest przedstawić całościową sumę brutto za realizację 
niniejszego zamówienia. 
3. W przypadku, gdy uczestnicy zamówienia zaoferowali tę samą cenę, 
zamawiającemu przysługuje swobodne prawo wyboru oferty na podstawie referencji. 
 
V. Procedura. 
1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy. 
2. Organizator dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi do 
współpracy jednego wykonawcę.  
3. Pomiędzy Organizatorem a Wykonawcą zawarta zostanie stosowna umowa z 
uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i oferty. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego 
etapie bez podania przyczyn, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek 
roszczenia.  
 
VI. Kryteria oceny. 
- przedstawiona cena za realizacje zadania – 100% 
 
VII. Termin i miejsce składania ofert. 
Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 10.07.2018 r.    
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: dyrektor@mgck-jl.pl lub 
dostarczyć osobiście do sekretariatu MGCK. 
 
 

mailto:dyrektor@mgck-jl.pl


VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentem. 
Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Oferentem jest: 

Dorota Miś-Hanys – Dyrektor MGCK 
dyrektor@mgck-jl.pl 
tel. 509 736 988 
 

IX Program imprezy:  
- 15:00 – próby akustyczne zespołów 
- 17:00 – warsztaty gry na Bębnach afrykańskich  
- 18:00 – występ uczestników warsztatów 
- 18:40 – zespół Cezary Baryka 
- 19:20 – Zespół Trio P22 
- 20:10 – Zespół Tape 
- 21:00 – Zespół Wild Eagle 
- 22:00 – pokaz ogniowo-muzyczny grupy Black Drums Icon 
- 22:30 – DJ Cyngiel – odtwarzana z płyt winylowych 
- 1:00 - zakończenie 
 
X. Wymagania: 
- zapewnienie atestowanej sceny o wymiarach 6 x 8 m  
- zapewnienie dodatkowego podestu pod perkusję -  
- nagłośnienie uczestników warsztatów gry na bębnach (mikrofony pojemnościowe – 
około 20 osób) 
- spełnienie Rideru technicznego zespołu Cezary Baryka 
- spełnienie Rideru technicznego zespołu Trio P22 
- spełnienie Rideru technicznego zespołu Tape 
- spełnienie Rideru technicznego zespołu Wild Eagle 
- zapewnienie tym zespołom dodatkowego Backline’u (2 wzmacniacze gitar 
elektrycznych, 1 gitary basowej) 
- nagłośnienie pokazu ogniowo-muzycznego grupy Black Drums Icon (gitara basowa : 
Jedno gniazdo z prądu, moc poboru wzmacniacza 500 Watt i jedeno wejście XLR w 
mikserze, dostęp do zasilania i diboxy: jeden mono na baglamę, i drugi stereo na dwa 
jacki na elektronikę, 3 bębny kolo siebie 2 mikrofony pojemnościowe, 1 mikrofon 
pojemnościowy – przeszkadzajki) 
- zapewnienie nagłośnienia dla DJ-a (2 wejścia XLR) 
 
XI. Załączniki  

1. Rider techniczny zespołu Cezary Baryka 
2. Rider techniczny zespołu Trio 22 
3. Rider techniczny zespołu Tape 
4. Rider techniczny zespołu Wild Eagle 

 
 
 
 
        Dyrektor MGCK 
        Dorota Miś-Hanys 
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