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j) konsoleta GMA 2/3 x 2 szt. (oświetlenie i multimedia)

k) konstrukcja Ladder h=7m x 4 szt.

2. Obsługa techniczna niezbędna do prawidłowego wykonania usługi.

3. Operator konsolety.

4. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i transportu Wykonawca jest zobowiązany
wkalkulować w cenę oferty.

5. Wykonawca jest zobowiązany podać osobę upoważnioną do kontaktów w kwestiach technicznych.

VI. Wymagania dotyczące oferty związane z doświadczeniem zawodowym i dysponowaniem

wymaganym sprzętem.

1. Niezależnie od wymagań dotyczących oferty wskazanych w regulaminie konkursu ofert,
względnie jako uzupełnienie tego regulaminu ustala się, że Wykonawca winien do oferty
dołączyć następujące dokumenty:

a) Zestawienie sprzętu technicznego jakim będzie przez niego użyty przy realizacji zamówienia.
Podana lista pozwoli ustalić spełnianie wymagań sprzętowych;

b) Lista imprez podobnych do Festiwalu Zaczarowanej Piosenki (tj. imprez zrealizowanych w
centrach miast większych niż 250 tys. mieszkańców, trwających więcej niż 1 dzień o
podobnym zakresie oświetlenia), w których Wykonawca zapewniał oświetlenie.

c) Referencje lub rekomendacje podmiotów zamawiających zamówienie podobne do objętego
Zapytaniem ofertowym od nie mniej niż dwóch zamawiających lub od jednego
zamawiającego dotyczące co najmniej dwóch imprez-zamówień.

2. Warunkiem do udziału w postępowaniu (braku wykluczenia z postępowania) jest posiadanie 
przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji podobnych zamówień tj.: wykonanie na 
przestrzeni ostatnich trzech lat co najmniej dwóch usług o rozmiarach co najmniej takich jak 
przedmiot zamówienia. Przy czym przynajmniej jedno takie zamówienie realizowane było we 
współpracy z telewizją ogólnopolską. Potwierdzeniem powyższego jest oświadczenie 
Wykonawcy oraz rekomendacje wystawione przez Zamawiających, zgodnie z pkt 1 powyżej.
W oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiających oraz terminy, 
w których świadczył usługi o rozmiarach co najmniej takich jak przedmiot zamówienia.

3. Zamawiający uprawniony zostaje do skontrolowania prawdziwości listy z pkt 1 lit b 
dowolnymi metodami.

4. Wykonawca, który nie przedłoży wymaganych dokumentów lub zawarte w nich informacje 
będą nieprawdziwe zostanie wykluczony z przetargu.
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