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Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie ogłasza konkurs 
ofert na obsługę imprezy plenerowej Militariada 2019 

organizowanej w dniach 15-16 czerwca 2019 r. w zakresie  
techniki scenicznej 

 
1. Organizator  
Samorządowy Ośrodek Kultury  w Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2,  
e-mail: kultura@nowadeba.pl, tel. +48158462410. 
 
2. Zakres obsługi 
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do 
zapewnienia obsługi techniki scenicznej (sceny, nagłośnienia, oświetlenia) na terenach 
parkowo-rekreacyjnych „Nad Zalewem” w terminie odbywania się Militariady (dokładne 
miejsce sceny wskaże Organizator), tj. w dniach 15-16 czerwca 2019 r. Impreza będzie 
odbywać się w następujących godzinach: dnia 15.06.2019 r. godz. 15:00-23:00; dnia 
16.06.2019 r. godz. 15:00-22:30. Organizator zastrzega, że godziny imprezy mogą ulec 
ewentualnemu wydłużeniu. Gotowość techniki scenicznej w każdym z dni odbywania się 
imprezy ustala się na godz. 12:00, przy czym w godz. 12:00-15:00 mogą odbywać się próby i 
montaże techniczne zespołów. 
Scena, oświetlenie i nagłośnienie będą przez oba dni trwania imprezy spełniać minimalnie 
wymagania przedstawione w załączonych riderach technicznych:  
- VELVET-rider-naglosnienie.pdf 
- KOMBI_rider_naglosnienie_2019_01.pdf 
- KOMBI_rider_oswietlenie_2019_01.pdf 
Ponadto Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do uzyskania akceptacji 
swojej firmy przez zespoły: Velvet (p. Sławomir B. +48792999771 slawek@artistars.com) 
oraz Kombi (Realizator dźwięku: p. Krzysztof K. +48693604025 ksylaz@gmail.com; 
Realizator oświetlenia: p. Krzysztof G. +48507980755 swietlikus@tlen.pl) 
 
3. Informacje o charakterze prawnym i ekonomicznym 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 
zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie 
przekazana pisemnie z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem).  
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, 
Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował 
najniższą cenę za wykonanie obsługi.  
Termin i miejsce składania ofert: poniedziałek 18 lutego 2019 r. do godz. 16.00 w 
Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba.  
 
4. Niezbędne elementy oferty: 
Oferta musi zawierać:  
-ofertę cenową brutto na zapewnienie obsługi opisanej w pkt. 2. Niniejszego regulaminu 
podczas Militariady 2019; 
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej w zakresie objętym ofertą (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 
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-przedstawienie udokumentowanego doświadczenia w przeprowadzaniu obsługi techniki 
scenicznej imprez plenerowych odpowiadających wielkością Militariadzie (co najmniej 3 
imprezy), 
-oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzem, który stanowi załącznik do 
niniejszego ogłoszenia. 
Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonej kopercie.  
Ponadto na zewnętrznej stronie należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami 
telefonów Wykonawcy.  
 
5. Sposób wyboru oferty 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i 
spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.  
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, 
których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.  
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.  
Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.  
 
6. Informacje dodatkowe 
Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w 
Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2, telefonicznie +48158462410 oraz 
mailem: kultura@nowadeba.pl 
  

 


