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Zapytanie ofertowe

na stworzenie scenografii i warunków technicznych do projekcji publicznej w rwiązku z realizacją
Projektu pt. organizacja wybranych wydarzeń kulturalnych w ramach 10-tej _ jubileuszowej. edycji
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY (MFF ENH) we Wroctawiu
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla WojewódŹwa Dolnośląskiego na |ata
2007-20|3. Pńorytet: 6. Wykorzystanie i promocja potencjafu turystycznego i kulturowego Dolnego Sląska
/Turystyka i kultura. Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa.

Zamawiający: Stowarzyszenie NowE HORYZONTY z siedzibąw Warszawie przy ul. Zamenhofa 1.

opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznlku nr 1 do niniejszego zapytania zaĘtułowanym ,,opis
przedmiotu zamówienid', zwanymtakże ,,OPZ''. oczekujemy złoŻenia takiej oferty, która będzie uwzględniała
całośó wymagń opisanych w ww. załączniku. oferty częściowe lub wariantowe nie będąhonorowane' ponadto
dopuszcza się złożenie przez wykonawcę tylko jednej oferty.

W składanej ofercie naleiy podaó informacje wymagane treścią formularza oferty (załącznl'k nr 2) zał'ączonego
do niniejszego zapytania. Do złoŻenia oferty mogą Państwo wykorzystać ww. wzotzec. Podając cenę za
rea|izacjęprzedmiotu zamówienia,na|eŻy mieć na uwadze, iŻvymaga się określenia ceny:

- za rea|izację całości zamówienia obejmującej wszelkie koszty, jakie wykonawca z tfitsłu rea|izacji
zamówieni a moŻe ponieśó;

. zarówno netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT)'
- z dokładnościądo jednego grosza.

Dokonując wyboru ofeĘ najkorzystniejszej będziemy się kierowali lcryterium ceny, ct jako najkorzystniejsza
uznana zostanie oferta z najniższąceną,

Zastrzegarrly możliwość zmiany warunków niniejszego zamówienią a o ewentualnej zmianie poinformujemy
zamieszczając odpowiednią informację w miejscu publicznie dostę1lnym w naszej siedzibie i na naszej stronie
internetowej.

Udział w niniejszym postępowaniu jest uwarunkowany zł'ożzeniem (w formularzu oferty) oświadczenia przez
Wykonawcę o zdolności do realizacji zamówienia.

oferty na\eŻy zł.oŻyÓ w terminie do dnia 09.06.2010r. (środa) do godziny 11.00 w formie pisemnej na adres
Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa z dopiskiem na kopercie ,roferta
RPo wD 6.4' lub faksem na numer 22 83| 06 63lub drogąelektronicznąna adres maja@snh.org.pl.

oferta powinna być podpisana zgodttię z zasadałni reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę. Do oferty
należry zał'ączyó dokument pełnomocnictwa upoważniający do złoŻęnia oferty w imieniu Wykonawcy, jeŻeIi

ofertę podpisuj e pełnomocnik Wykonawcy.
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Zastrzegamy mozliwość wyjaśniania treści oferty i dokument ów zŁożzonychvtraz z ofertąu atakizewzywania do
uzupełnienia ww. dokumentów,ptzy czym za niedopuszcza|nąuznajemy istotnązmianę treści złoionej oferty.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2010 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

Wszelka korespondencja odbywać się będzie w formie pisemnej, mailem lub faksem. osobą uprawnioną do
porozumiewania się z Wykonawcami w naszym imieniu jest Roman Krzysfofik, tel. 602 490 223,
e-mail krzysztofi k@bunkier.art.pl.

Niniejsze postętrlowanie prowadzone jest zgodnie z Regu|aminem realizacji zamówień udzielanych w ramach
projektu znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego.

Zpoważatiem,

STOWARZYSZENI E NOWE HORYZO|\IW
00-153 Warszawa, ul. Zamenhofa 1
N|P 525-22 7 1.01 Ą Reg. 01 55039o{

KRS 0000162000
teł + 4ą22) 530{&40 fax +łą22;631"*,

{-
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Załącznik nr 1
do Zapytania ofertow e go

Opis Przedmiotu Zamów ienia
na stworzenie scenografii i warunków technicznych do projekcji publicznej

.Wymagany termin realizacji zamówienia:

a) 15.07 _ 18.07.2010 - przygotowanie terenu i warunków technicznych do prób i projekcji ptzez
Wykonawcę,

b) 18.07.2010 od godz. 21 _ rozpoczęcie prób do projekcji, próby przez kolejne wieczory do 23,07.br
włącznie,

c) projekcje z udziałem publicznościZł _ 28.07.2010'
d) 29.07.2010 _ demontaz i przywrócenie terenu do pierwotnego stanu.

Cel realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia ma na celu organizację wydarzenia kulturalnego o
znaczęniu co najmniej regionalnym' o walorach społecznych i edukacyjnych, znajdującym się w programie
10 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY (MFF ENH)' który w
2010 r. odbędzie sie w dn.22.07.-01.08 wę Wrocławiu. Wydarzeniem tym jest Projekcja Publiczna
poruszająca temat wetęranów wojennych. Celami szczegół'owymi rca|izacji zamówienia są promocja
regionu dolnośląskiego poptzez organizację imprezy kulturalnej o charakterze międzynarodowym;
zwrócenie uwagi publiczności międzynarodowej na Międzynarodowy Festiwal Filmowy ERA NowE
HORYZONTY poprzez projekcję; upowszechnienie tematyki marginalizacji i braku rozwiązan
systemowych dotyczących weteranów wojennych; stworzenie interesującej imprezy o charakterze
kulturalnym skierowanej do ogółu. Efektem realizacji zamówienia będzie podniesienie świadomości i
uwrazliwienie społeczęństwa na problemy z jakim stykają się weterani wojenni powracający do kraju.

Miejsce realizacji zamówienia:

Wrocław' W zgór ze P arty zantów

W ramach przedmiotu zamówienia wymaga się od .Wykonawcy: stworzęnia scenografii i warunków
technicznych do projekcji publicznej \(rzysńofa Wodiczko odbywającej się we Wrocławiu; usługa
powinna być wykonana zgodnie z określoną w pkt.5 specyfikacją i harmonogfamem.

opis przedmiotu zamówienia i jego elementów:

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie scenografii i warunków technicznych do projekcji publicznej
Zamowienie powinno by ć ztea|izowane zgodnie z poniŻsząspecyfikacj ą i harmonogramem:

a) w okresie 15 - 18 07 br.:
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- uprzątnięcie terenu o powierzchni ok. 2000 m2, w tym usunięcie odpadków, krzeseł ogrodowych (150
szt.) i innych elementów, umycie lamp ściennych i posadzki w kruzgankach (w załączeniu plart
krużganków);

- zbudowanie wewnątrz krużganków ściany do projekcji przedniej (ściana na planie trójkąta o wym. 5,3
wysokość, szerokość boków trójkąta f,5m, trójkąt z jednej strony niezamknięty, wewnątrz konstrukcja
mocująca i stabilizująca, frontowy bok ściany przygotowany do projekcji tzn. gładki, zaszpach|owany, bez
widocznychłączen i szwów, pomalowany na biało, ściany boczne podobnie lub obite płótnem);

. wymiana Żarówek w lampach ściennych ok. 30 sztuk, uzupełnienie brakujących żarówęk w latamiach
zewnętrznych obiektu ok. 10 sztuk.

b) w okresie prób i pokazu projekcji:

- zapewnienie agregatu prądotwórczego (z obsług{ min. 80 KW wraz z kablem zasilającym ok.50m i
rczdzie|niądlaurządzefi ręalizatorówprojekcji;

- dostarczenie i montaŻ ok,80 mb tzw. najazdów lub innych zabezpieczeń przewodów zasilających (np.
guma),

- dostarczenie oświetlenia architektury i wykonanie oświetlenia pod nadzorem Autora projekcji (6-8
reflektorów 1000-2000 wat, filtry kolorów podstawowych,urządzenia do regulacji natęzenia światta);

- odgrodzenie fragmentów terenu projekcji przy pomocy słupków i sznurów ok. 60 mb i przy użyciu
płotków metalowych ok. 40 mb;

- stały nadzór nad utrzymaniem porządku i sprawności urządzeń na terenie i w czasie projekcji.

Godziny prób i projekcji 2L.00 - 1.00.

c) w okresie29 07 br.

- demontaz ścian do projekcji i ich transport do magazyrru wskazanego przezZamavńającego (odległość do
100 km)' demontaż pozostałych urządzen, posprzątanie terenu.

6. Inne wymagania rwiązane z rea|izacją zamówienia.

Wszystkie materiały i niezbędne urządzenia, w tym ogrodzenie (sznury, słupki, płotki metalowe itp.), na
potrzebę rea|izację niniejszego zamówienia zapewnia na własny koszt Wykonawca. Wynagrodzenie za
wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.
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