
 

      Kraków, dnia 18 marca 2011 roku 

Zapytanie ofertowe 

1. Nazwa i adres (siedziba) Zamawiającego : 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  

31-198 Kraków , ul. Myczkowskiego 4,  

NIP: 677-22-17-576 

2. Tytuł realizowanego projektu lub który zamierza realizować w ramach MRPO (działanie 
i Priorytet/Kategoria wydatku): 

Projekt w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013; 

Umowa nr MRPO.03.03.02-12-141/10-00-XVI/584/FE/10 o dofinansowanie Projektu „Ogólnopolski Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki”  w 2011r. – Edycja VII.   

Kategoria wydatku – „Wynajem sprzętu nagłosnieniowego”  

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wynajem, montaż, obsługa i demontaż sprzętu nagłosnieniowego do Koncertu Finałowego. 

4. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia: 
1. Wynajem, montaż, obsługa i demontaż sprzętu nagłosnieniowego do Koncertu Finałowego: 
- koncert w dniu 7.5.2011Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Półfinał 
miejsce realizacji: Warszawa, Łazienki Królewskie 
- próby muzyczne w dniach 8-10.06.2011 Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Warsztaty 
miejsce realizacji: Kraków, Sala Prób 
- koncert w dniu 11.06.2011 Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, 
miejsce realizacji: Kraków, Rynek Główny 
- impreza w dniu 12.06.2011 Pokazy niepełnosprawnych mistrzów sportu, 
miejsce realizacji: Kraków, Rynek Główny 
- koncert w dniu 12.06.2011 Koncert Fundacji „Razem Mimo Wszystko”, 
miejsce realizacji: Kraków, Rynek Główny 
 
2. Wymagania techniczne: 
System frontowy: line array renomowanej klasy, nie mniejszy niż 2 x15kW (6-12 szt. w gronie) 
System odsłuchowy: monitory odsłuchowe bezbarwne 16 szt., system douszny bezprzewodowy 2 szt. 
Konsoleta odsłuchowa: cyfrowa 48/24 kanałów 
Konsoleta przód: cyfrowa 48 kanałów 
Mikrofony i okablowanie: zgodnie z riderem technicznym 
Urządzenia peryferyjne: zgodnie z riderem technicznym 
 

5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz podanie: wartość netto , podatek VAT, wartość brutto 

6. Termin (harmonogram realizacji) i miejsce wykonania zamówienia: 

- koncert w dniu 7.5.2011Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Półfinał 



 

- próby muzyczne w dniach 8-10.06.2011 Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Warsztaty 

- koncert w dniu 11.06.2011 Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty (instalacja w dniu 10.06.2011 
od godz. 16:00), 

- impreza w dniu 12.06.2011 Pokazy niepełnosprawnych mistrzów sportu, 

- koncert w dniu 12.06.2011 Koncert Fundacji „Razem Mimo Wszystko” (demontaż w dniu 12.06.2011 od godz 
23:00) 

7. Osoba upoważniona do kontaktów:  

Piotr Radźko  email: info@zaczarowana.pl  

8. Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi Wnioskodawca/Beneficjent będzie się kierować przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Cena ofertowa 60 % 

2. Dopasowanie do szczegółowych potrzeb wymienionych w pkt. 4 – 40% z czego  

1) 20 % 

2) 20 % 

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Kraków, w formie elektronicznej na adres info@zaczarowana.pl do dnia 25.03.2011 godz. 24:00 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1. Ofertę cenową – Załącznik nr 1 

2. Szczegółowy kosztorys – Załącznik nr 2 

10. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

Usługa będzie wykonana  przy użyciu materiałów i sprzętu Wykonawcy. Koszty zakwaterowania Wykonawcy 
podczas realizacji usługi pokrywa Zamawiający. 

 


