Pruszków, data l0.07.2018 r

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Pruszkowski, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30
Przedmiot zamówienia ( zakres prac)

Zapytanie ofertowe dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia koncertu młodzieżowego
3 zespołów muzycznych występuyących bezpośrednio po sobie o charakterze imprezy masowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2139, z 2016 r. poz. 1250) 15 września 2018 r w godz. 16:00-20:00

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie plenerowym w mieście Pruszków.
Konkretne miejsce zostanie przekazaneWykonawcy ze stosownym wyprzedzeniem.

Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych
przez Zamawiającego
w uproszczonym postępowaniu ze względu na wartość zamówienia szacowanaponiża 30 000

euro zgodniez art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawozamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579i 2018).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 15 września 2018 r

Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia

l Celem koncertu jest integracja społeczeństwa,w szczególności młodzieży powiatu
pruszkowskiego.Grupę docelową stanowić będzie młodzież oraz osoby dorosłe.
Przewidywany udział uczestników koncertu od 1 000 do 3 000 osób.
2.

Wykonawca zobowiązany jest do

a) Uzyskania wszelkich dokumentów i zezwoleń niezbędnych do zorganizowania
koncertu, według ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwieimprez
masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139, z 2016 r. poz. 1250) i innych przepisów
mających w sprawie zastosowanie;

b) Zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia oraz zadaszonej konstrukcji sceniczną,
zgodnej
z Załącznikiem nr A;
c) Zapewnienia stałą obecności ekipy technicznej odpowiedzialnej za nagłośnienie,
oświetlenie oraz elektryka;

d) Zapewnienia agregatu prądotwórczego o odpowiednich parametrach niezbędnych
do prawidłowego przeprowadzeniakoncertu;

e) Zapewnienia dwóch osób z ekipy technicznej do pomocy w rozładunku oraz
załadunku sprzętów oraz instrumentów Artysty;
f) Zapewnienia sześciuchronionych miejsc parkingowych dla dwóch busów Artysty,
w bezpośrednim sąsiedztwie sceny, na której odbędzie się Koncert podczas
koncertu;

g) Zapewnienia cateringu zgodnego z Załącznikiem nr B;
h) Zapewnienia ochrony i osób porządkowych koncertu w godz. 14.00-21.00;

i)

Zapewnienia Artystom ochrony osobistej na terenie obiektu w czasie trwania
koncertu oraz bezpośrednio przed i po nim;

j) Zapewnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa;
k) Zabezpieczeniakoncertu pod względem medycznym;
1)

Zapewnienia koncertu pod względem przeciwpożarowym;

m) Zapewnienia odpowiedniej ilości przenośnych toalet;
n) Zapewnienia barierek zabezpieczających;

o) Zapewnienia koszy na śmieci oraz osób odpowiedzialnych za uprzątnięcie miejsca
koncertu bezpośrednio po zakończonym koncercie;

p) Zapewnienia30 ław o minimalnej długości 150 cm. każda
q) Zapewnienia osoby zapowiadającel artystów podczas koncertu (konferanqera),
który posiada doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju wydarzeń. Konferansjer
zobowiązany będzie do odczytania wszelkich komunikatów przygotowanych przez
Zamawiającego bądź osoby obsługujące koncert;
r) Zapewnienia pełno kolorowego banneru na tylną stronie sceny o wymiarach min
5 x 7 m, zawierającego logo oraz tekst zaakceptowany przez Zamawiającego;
s) Zapewnienia wszelkich innych kwestii wymaganych zgodnie z Ustawą z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139, z
2016 r. poz. 1250).

Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniający wszystkie poniższe warunki:

l

Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w organizaclji podobnych przedsięwzięć
tj. koncertów, imprez plenerowych.

2.

Zorganizował w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 podobne przedsięwzięcia tj.
koncerty, imprezy plenerowe w tym przynajmniej l imprezę o charakterze
masowym.

3

Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia oraz posiada stosowne poświadczone ubezpieczenia.

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia
warunków udziału w postępowaniuzostaniewykluczony, a jego oferta zostanieodrzucona.

Istotne dokumenty, konieczne do spełnienia udziału w postępowaniu

l Wypełniony Formularzoferty

wzór stanowi Załącznik nr l do niniejszego

zapytania.
2.

Wykaz usług dotyczących organizacji podobnych przedsięwzięć, tj. organizacji
koncertów, imprez plenerowych -- stanowiący Załącznik
zapytania.

nr 2 do niniejszego

3. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w Załączniku nr 2
usług

Dokumentami, o których mowa powyżej mogą być:
a

poświadczenie,tj. dokument wystawiony przed podmiot, dla którego
wykonywana była usługa ( np. referencjeitp.)

b

lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia,
o którym mowa z lit. a powyżej.

4.

Wypełnione oświadczeniedot. sytuacji ekonomicznej i finansowej wzór stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

5

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu
składania ofert.

6.

Oferty niespełniającewymagań, o których mowa wyżej, nie zostanąrozpatrzone.

Ocena ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacja
punktaclja
O-100 (100% = IOOpkt).

1. Wybór najkorzystniejszejoferty dokonany będziew oparciu o następującekryteria
A. cena brutto

60%

Opis sposobu oceny ceny brutto

a) Cenęoferty stanowi łączna cenabrutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiającyjest
zobowiązany zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
b) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową
realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie.

c) Cena brutto musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
d) Ocena kryterium ceny dokonana zostanie według wzoru

Lp = {(Cn/Cw) x 60%} x 100

Gdzie

Lp liczba punktów,
Cn cena brutto najniższa wśród ofert,
Cw - cenabrutto danegowykonawcy.
Otrzymana ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
Maksymalna liczba punktów w kryterium A 60 pkt
Waga kryterium to 60 %.
B. doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć, tj. organizacji pikników,
festynów imprez plenerowych 40%o

Opis sposobu oceny doświadczenia w organizacji podobnych przedsięwzięć, tj. organizacji
koncertów, imprez plenerowych.

Przy ocenie doświadczenia brana będzie pod uwagę łączna liczba zorganizowanych podobnych

przedsięwzięć,potwierdzonych poprzez załączeniedowodów wskazujących czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

Maksymalna liczba punktów w kryterium B 40 pkt

Wagakryteriumto 40 qo.
2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów

Miejsce, sposóbi termin złożenia ofert

l

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważniona. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego
na kopercie należy umieścić napis ,,Zapytanie ofertowe na zorganizowanie
i przeprowadzenie koncertu młodzieżowego"

2 Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr l do
niniejszego zapytania.
3.

Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisanaprzez Wykonawcę lub osobę
upowazmoną.

4 Ofertę można złożyć osobiściew pok. nr 405 -- Zespółds. komunikacji społeczną,
kultury i promocji( IV piętro budynku przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków).
5

Ofertę należy złożyć do dnia: 16.07.2018r. do godz. 12:30

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferty zostaną otwarte 16.07.2018 r. o godz. 13:30

Cena oferty
Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz łączne ceny netto i brutto
(w cenę należy wliczyć wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia,
a w szczególności: należne cła, podatki, transport, przechowywania, materiałów, eksploataclji
itp., a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również
należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić

zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie
Zamawiającego).

Informacje o sposobieporozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wszelkich informacji dotyczącychprzedmiotu zamówieniaudzielają pracownicy Biura Rady
i Zarządu w osobach:

1. Edyta Nowak email: edyta.nowak@powiat.pruszkow.pl, tel.: 22 738 14 48

2. Sylwia Ładna email: sylwia.ladna@powiat.pruszkow.pl,tel.: 22 738 14 48

Unieważnienie zapytania ofertowego
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającą odrzuceniu.
2. Występuje istotna zmiana okoliczności powodująca, że postępowanie lub wykonanie
zamówienia nie będzie mieścić się w interesie publicznym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub
jego zamknięcia bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.

Uwagi końcowe
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach
postepowania.
2. Do niniejszego postępowania o zamówienie nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164), podst.
prawna art. 4 pkt 8.

Spis załączników:
Załącznik nr A-- rider techniczny,
Załącznik nr B

catering,

Załącznik nr 1 -- formularz oferty,
Załącznik nr 2

wykaz usług dotyczących organizacji podobnych przedsięwzięć,

Załącznik nr 3 -oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy,
Załącznik nr 4

wzór umowy.
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ZAŁĄCZNIK NR A
Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające artystom oraz realizatorem
przeprowadzeniekoncertów w godz. 16:00-20:00 na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.
Zamawiający na swój koszt zapewnia trzech artystów (około godz. 16:00 przewidywany jest występ
zespołu ,,Łona, Webber & The Pimps", około godz. 17:30 występ zespołu ,,VavamufHin" natomiast około

godz. 19.00 występ zespołu ,,Sobota"). Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi techniczną tych
występów.

RIDER nr l

Organizacja pracy
l.Zespół przyjeżdżaz własnym backline'm oraz realizatoremFOH. Zarówno sprzęt,jak
i obsługa pozostają do wyłącznej dyspozycji Zespołu. Z przyczyn technicznych nie ma możliwości
użyczenia backline'u ani obsługi innym wykonawcom.
2.Aby umożliwić sprawne przeprowadzenie montażu i próby dźwięku, całość aparatury
nagłośnieniowej, oświetleniowej oraz infrastruktury sceny powinna być zmontowana, sprawdzona
iw 100% gotowa do pracy najpóźniej na 30 minut przed planowanym przybyciem Zespołu na
miejsce imprezy.
3.Zarówno w czasiemontażu i próby dźwięku jak i samegokoncertu absolutnie niezbędna
jest ciągła obecność przynajmniej jednego technika sceny oraz realizatorów FOH, monitorów
i oświetlenia (z ramienia firmy obsługującej imprezę lub przydzielonych przez Organizatora),
znających biegle specyfikę dostarczonej aparatury i pozostającychdo dyspozycji techniki Zespołu.

4.Minimalny czaspotrzebnyna montaż i próbę dźwięku wynosi 90 minut od momentu
przybycia zespołu na miąsce imprezy. Prosimy ponadto o uwzględnienieprzynalmnią 60
minutowego odstępu pomiędzy planowanym czasem zakończenia próby dźwięku, a godziną
rozpoczęcia koncertu.
5.Wszelkie pozostałe kwestie związane z organizacją pracy na scenie podczas koncertu oraz
próby dźwięku, a także ze sposobem realizacji koncertu (w tym głośność podczas występul)
pozostają w wyłączną gestii obsługi Zespołu.

Scena

1. Scena powinna być wykonana z dobrej jakości, stabilnych i wypoziomowanych podestów

aluminiowych lub stalowych,pokrytych powierzchnią antypoślizgową,posiadającychwszystkie
określone prawem atesty, połączonych i usytuowanych w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek ich
przemieszczanie się czy kołysanie. Minimalne wymiary sceny: 6x8xl,2 m (gł. x szer. x wys.).

2.Zadaszeniesceny powinno być szczelne i zabezpieczoneprzed wpływem wamnków
atmosferycznych (konieczne wiatroodpome

wysłony tylne i boczne). Najniżej usytuowany punkt

zadaszeniapowinien znajdowaćsię na wysokości nie mniejszejniż 3,5 metra od powierzchni sceny.
3.Prosimy o stabilny podest pod perkugę, sampler i klawisze o wymiarach minimum. 2x6x0.4
m oraz 3x case pod kolumnę gitarowe, mikser przy klawiszach i mikser przy perkugil Dla samplera
potrzebny stół o min. wym. 150x40x90.

4. Scena oraz pozostałe elementy konstrukc:l i(zadaszenia, rampy oświetleniowe itd.) muszą być

prawidłowo uziemione.
Zasilanie
l .Zasilanie aparatury nagłaśniającej, oświetleniową oraz backline'u musi posiadać przydział
mocy adekwatny do potrzeb z uwzględnieniem przynajmniej 20% zapasu.Napięcie zasilania musi być

stabilne przy pełnym obciążeniu. Nie akceptujemy źródeł zasilania, wykazujących tendencje do
przepięć czy chwilowych spadków napięcia. Jest to ekstremalnie ważne z punktu widzenia zarówno
jakości koncertu jak i bezpieczeństwaludzi oraz urządzeń backline'u, dlatego prosimy o dokładne
sprawdzenienapięcia zasilania i wykonanie testu obciążeniowego przed przybyciem Zespołu.
2. Gniazda elektryczne na scenie (patrz Plan Sceny) oraz na stanowiskach realizatorów powinny

być dobrą jakości, sprawne, zabezpieczoneprzed zalaniem i wpływem warunków atmosferycznych.
3.Każdy z obwodów zasilania musi być wyposażony w osobnezabezpieczenieprądowe, zaś
obwód główny dodatkowo w zabezpieczenie różnicowo prądowe.
4.Całkowity pobór mocy Naszego backline'u <2300W

System frontowy
1.Konieczny jest stereofoniczny system nagłośnieniowy uznanej marki(np. JBL, Meyer Sound,
L-acoustcs, Next, d&b, Turbosound, EAW) , minimum 3-drobny z aktywnym podziałem pasma, wolny

od szumów i przydźwięków, złożony z JEDNAKOWYCH zestawów głośnikowych, pozwalający na
równomieme pokrycie dźwiękiem o średnim ciśnieniu akustycznym 115dB SPL (A-ważone) całego
audytorium w pełnym paśmie akustycznym. Nie zamierzamy oczywiście grać aż tak głośno, potrzebny
nam po prostu duży zapas mocy. Subbasw stosunku mocowym przynajmniej 2:1 (sub:góra) powinien
być sterowany z osobnej szyny (C/MONO/AUX) stołu frontowegol Pod żadnym pozorem nie
akceptujemy systemów nagłośnieniowych ,,domowej roboty", tanich rozwiązań chińskich (jak Alphard,
Stageline, itp.), ani systemów przeznaczonych do zastosowań innych niż nagłośnienie koncertowe. Nie
akceptujemyteż systemówfi.m: HK Audio, RCF, FBT, Boso,ani POL-Audio za Wjątkiem konkretnych
konfgurac:ji indywidualnie zatwierdzonych przez Realizatora Zespołu.

2.KonsoletaFOH - WYŁĄCZNIE stoły cyfrowe SoundcrafseriaVi lub Si, DiGiCo Yamaha
(serie QL, CL, PM, M7), Digidesig/Avid. W przypadku innych niż wymienione propozycji, konieczna
jest konsultacja z realizatorem FOH i jego zgoda. NIE pracujemy na konsoletachfmty Behringer i Midas.
3.Stanowisko FOH powinno być zadaszone, ogrodzone i znajdować się w osi sceny, w 2/3

długości audytorium na podeścienie wyższym niż 30cm. Prosimy o niestosowaniawysłon tylnych
i bocznych reżyserka,a jeśli zajdzie taka konieczność prosimy o użycie w tym celu materiałów
neutralnychakustycznie.
System monitorowy
Prefemjemy realizację monitorów z osobnej konsolety. W sytuacjach umożliwiających swobodny

kontakt wzrokowy realizatora frontowego z Zespołem (małe kluby) możliwa jest realizacja
monitorów z konsolety frontowej .
PROSIMY KONIECZNE ZAPEWNIĆ 2 (DWA) STEREOFONICZNE SYSTEMY IEM KLASY

SENNHEISER G3 / SHURE PSM 900

l .Wysyłki

monitorowe

1)

MONO -- min. 2x wedgefront min. 12"+1

2)

MONO

3)

MONO -- Sampler IEM -- XLR

4)

STEREO -- Kłys IEM -- 2x XLR

5)

STEREO -- Bass IEM -- Sennheiser G3 / PSM900

6)

STEREO -- Guitar IEM - Sennheiser G3 / PSM900

Drums IEM -- XLR

WSZYSTKIE MONITORY MUSZĄ BYC TEGO SAMEGO
PRODUCENTA PREFEROWANE MARKI: JBL L-acoustcs,Turbosund
EAW, d&b

W PRZYPADKU MONITOROW PASYWNYCH WSZYSTKIE KONCOWKI MOCY MUSZĄ BYC
TEGOSAMEGOTYPU
Ostatecznaspecyfkacja aparatury musi zostać uzgodniona z realizatorem najpóźniej 7 dni przed
koncertem.

Input List

Zródło

#

Mikrofon

Statyw

l

Kick

Beta 52 / d12VR

hóth

2

Sn l

Sm 57

hóth

3

Sn 2

Sm 57

hóth

4

Hh

C451/ SM81

hóth

5

Floor Tom

C518/ e904

kbps

6

Tom 2

C518/ e904

kbps

7

OverheadR

C414/C314

krótki l l

8

OverheadR

C414/C314

krótki l l

9

Shaker

Sm57 lub kbps

10

Bass line

XLR

11

Moog (przy sapmlerze)

Dl-BOX

12

EI. Guitar amp

SM57

dhgi

krótki

13
14
15
16

Nord L

Dl-BOX

Nord R

Dl-BOX

Virus L

Dl-BOX

Vims R

Dl-BOX

17

Sampler1 1

18

Sampler

19

Sampler2 L

Dl-BOX

20

Sampler2 R

Dl-BOX

21

Korg Minilogue

Dl-BOX

22

spare

X

23

Jacek

SM58 wireless

24

Adam

SM58 wireless

l R

Dl-BOX
Dl-BOX

X

brak

Di-boxy: Radial, dbx, Klark lub podobneNIE behringer/samsonitd. Systemybezprzewodowyklasy
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RIDER nr 2

l Systemdwudrożny, wolny od przydźwięków, oparty na jednakowych kolumnach, w pełni
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10

gotowy do użycia przed przyjazdem Wykonawcy.
System musi zapewniać jednakowe pokrycie dźwiękiem wszystkich mięso dostępnych
publiczności.
Gramofony w klubie: Technics SL 1200 lub 1210, Vestax z serii PDX, Numark 'l'l'X lub 'lT500,
Reloop 6000, Stanton ST-150 lub STR8- 150
Artysta zapewnia mikser DJski, igły, slipmaty Mikser ma Ujścia XLR, duży jack, chinch.
Najlepsze podłączenie przez XLR.
Potrzebne dla Dja: 4 gniazdka zasilania, najlepiej na osobnej listwie na stole DJskim.
3 mikrofony klasy shure sm 58 bezprzewodowy.
l statyw przy stole dj'a. Kompreqa na każdy kanał z mikrofonem.
Odsłuch 3, każdy o mocy 220 W z przodu sceny,jeden odsłuch dla DJ przy stole dj'skim.
Odsłuch dla DJ'a - odsłuch aktywny z Kablem TRS
Stół dla DJ'a na scenieza artystami o wymiarach: długość 60-70 cm, szerokośćmin. 200 cm,
wysokość 80-90 cm Na stole DJ doprowadzony kabel z miksera z 2 końcówkami Jack.

RIDER nr 3

FOH

l

System trqdrożny, wolny od przydźwieków, brumów, szumów itp. , przygotowany przed
przyjazdem zespołu i oparty najednakowych głośnikach. System musi zapewniać równomieme
pokrycie dźwiękiem wszystkich stref dla publiczności. M.oc systemu w zależności od sali, przy
zastosowaniu przelicznika 1,5KW na 100osób
2. stanowisko FOH: podest nie wyższy niż 30 cm, mixer zabezpieczony,minimum 32 kanały mono
wyłącznie do dyspozycji zespołu, stanowisko ustawione w połowie długości sali(nagłaśnianego
obszaru), na osi symetrii sceny.
3. systemi scenazasilane ze stabilnego źródła o odpowiedniej wydajności, rozprowadzone do
wszystkich wzmacniaczy i instrumentów
4. w przypadkutzw. sytuacji festiwalową, jeśli zespółjest ,,headlinerem"-- wymagamy osobnegosetu
5.
6.
7.
8.

mikrofonowego
PODESTY pod perkusja i klawisze --jeśli ma midsce tzw. "ograniczony czas na przepinkę"
wymagamy RIZEROW (punkt nie podlega negocjacjom)
Stół DJ-ski
Konsoleta Soundcraft Vl-4 lub wyższy model, Behringer X-32, Yamaha z serii QL Avid Venus lub
Midas Pro
Jeśli stółjest analogowy:

Konsoleta 32 / 4 / 2 -zakładając że jest osobna konsoleta odsłuchowa

4 pasma EQ z dwustopniową regulacją średniego pasma; 6 gniazd wysyłkowych (jeśli nie ma konsolety
odsłuchowej, co najmniej 8 wysyłek]4 pre, 4 post]); Low cut; Phantom +48; cztery subgrupy (z
możliwością insertowania);
dwa procesory efektowe dobrą jakości(reverb+delay) ;
korektor graficzny 2x30;
osobny korektor graficzny 2x30 na każdy tor odsłuchowy;

16kompresorów;
4 bramki
8 12Dl-boxów
e

Dla każdego z muzyków osobny 5-cio gniazdowy rozgałęziacz 220v

INPUTS
Source

Chn

l

8

KICK

Mic. / alternative

Insert

RE 20/D 112/D 6

GATE

2

SN

Sennheiser 604/SM57

COMP

3

SN2

Sennheiser 604/SM57

COMP

4

HH

C 391 / inny pojemnościowy

5

TOM

Sennheiser
604/MD 421

Bramka

6

FLOOR TOM

Sennheiser
604/MD 421

Bramka

7

OH L

AKG 414 / inny pojemnościowy

8

OH P

AKG 414 / inny pojemnościowy

9

BASS

DI

10

GIT

Sennheiser e 606 / e 906

11

KORG L

DI

COMP

COMP
COMP

12

KORG P

DI

13

NORD L

DI

COMP

14

NORD P

DI

COMP

15

MOPHO L

DI

COMP

16

MOPHO P

DI

COMP

17

RODEO MONO

DI

COMP

18

SCRATCH

DI

COMP

19

MPC L

DI

COMP

20

MPC P

DI

COMP

21

voc l

Beta58 / SM 58

COMP

22

VOC 2

vireless Beta 58

COMP

23

VOC 3

Beta58 / SM 58

COMP

24

VOC 4 (git)

Beta58 / SA458

COMP

Talkback

SM58

25

26

27
28
29
30

ODSŁUCHY

W przypadku koncertów plenerowych i dużych sal wymagamy side-filii

OSOBNA KONSOLETA ODSŁUCHOWA

e
e
e
e
e
e

trzy tory/jeden monitor dla wokalistów (dwa tory przygotowanepod systemydouszne)
jeden tor/ jeden monitor dla klawiszowca
jeden tor PRZYGOTOWANY POD SYSTEM DOUSZNY dla operatorasamplera
jeden tor/ jeden monitor dla gitarzysty
jeden tor/jeden monitor dla basisty
jeden tor stereo do słuchawek i dodatkowo sub - drum all dla perkusisty

STAGEPLAN

VAVAMUFFIN

e

DRUMS

BASS
Kanał 9(DI )
Mlonitor7

Kanały1-8
(DI)

GITARA

SAMPLER

Kanał lO
VOCAI, kanał 24
MOlaTOR 6

Kanały: 18-20

TOR 5

DOUSZNY

TOR 8,9
Drumfill
Torl 0

KEYB OARDS
Kanałyl 1- 17 (7DI)

VOCAL

SYSTEM

DOUSZłfY

SYSTEM

VOCAL
Kanał 22

VOCAL
Kanał 23

Kanał 21

SYSTEM

SYSTEM

DOUSZłłY

DOUSZNY

TOR l

TOR2

.

PUBLll<A

ZAŁĄCZNIK
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

12 krzeseł,
duży stół
1,5 litra wody mineralnej niegazowanej
lO litrów napoju gazowanego,

lód,
5 soków owocowych,
3 litry soku 100% naturalnego pomarańczowego,
gorące napoje -- herbata kawa,
przekąski(chipsy, paluszki, świeże kanapki, owoce),

4 ręczniki,
42 butelki wody niegazowanej w butelkach 0,51
20 szt. napojów energetycznych,

pokrojony chleb lub bułki,
wybór serów, warzywa (pomidor ogórek) lub po prostu kanapki,
dwa noże kuchenne, zestaw szklanek

ciepły posiłek dla 14 osób ( w tym 4 wegetariańskie)

NR B

ZAŁĄCZNIK NR l
FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Powiat Pmszkowski
05-800 Pmszków,
ul. Drzymały 30

Nazwa Wykonawcy

REGON:
LI 1 1 LI I I I I I I I I I
NiP:l1 1 1 1 L
Adres siedziby:
k.o(ip..e

palce-

a

ee8 0e

eee p.eeee.m

scoworr..pe

województwo...........................................

a -e eee

8

powiat

ulica ........ . . . . .. . .. .. . . . .... . . . . . .. . .. ... . . . ... .. ...nr domu

nr lokalu

e-mail

tel.
Osoba upoważniona do podpisywania umowy ( imię, nazwisko i stanowisko)

Zobowiązanie Wykonawcy:
1. oświadczam,
z warunkami

wartość

że

oferuje

wykonanie

wyżu

wymienionego

zamówienia

zgodnie

określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia . . . . . . .07.201 8 r. za następującą kwotę:

netto...................... zł(słownie:
złotych) VAT

zł

( słownie: ........................................ złotych)
złotych) wartość brutto
brutto .....................zł
(sło\7vnie:... .. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' -' -' ' '' ' --' -' ' --' -' -' ' ' ' ' ' ' ' --' - -----'' -- ------' --' --------'.złotych).
2. Oświadczam, że zapoznałem/amsię z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am infomlacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu
zamowienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem istotnych postanowień do treści zawierana
umowy (Załącznik nr 4) i przyjmuję go bez zastrzeżeń.

Szczegółowy kosztorys koncertu

KOSZT
ŃP\:ZN{A

NE'lTO

Data i miejsce

Podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do

składaniaoświadczeńwoli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2

Termin realizacji
przedsięwzięcia

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnioneusługi zostały wykonane należycie
(dokumenty powinny odnosić się do konkretnych usług wymienionych w wykazie).

Data i miejsce

Podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do

składaniaoświadczeńwoli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 3

Oświadczenie,że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków
i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

Oświadczam(y), że znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansową zapewniaŁjącejnależyte
wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Ponadto oświadczam(y), że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

(data i podpisy osoby(osób)upoważniona(ych) do reprezentowaniaWykonawcy, pieczęćfimiowa
Wykonawcy)

BZ/ . . . . . ./20 18/SL/U

UMOWA
zawarta w Pmszkowie w dniu

2018 r. pomiędzy

Powiatem Pruszkowskim z siedzibąw Pruszkowie,ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,
NIP:534-24-05-501,
REGON:
013267144, zwanym
dalej
,,Zamawiającym",
reprezentowanymprzez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu i na rzecz którego działają:
1) Maksym Gołoś - Starosta Pruszkowski,
2) Mirosław Chmielewski -- Członek Zarządu Powiatu
a

zwanym dalej ,,Wykonawcą"

Ze względuna wartość nieprzekraczającą
wyrażonejw złotych równowartościkwoty 30 000
euro, do niniejszej umowy nie ma zastosowaniaustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018). W wyniku postępowania

przeprowadzonegow formie zapytania ofertowego z dnia 6 lipca 2018 r., rozstrzygniętegow
dniu 13 lipca 2018 r., została zawarta umowa następującejtreści:

$l
l

Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić koncert
młodzieżowego 3 zespołów muzycznych występujących bezpośrednio po sobie, zwanego

w dalszej części umowy ,,Koncertem",zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ...... ...2018 r.,
która stanowi załącznik nr l do niniejszej umowy.

2 Koncert odbędziesię 15 września 2018 r.
w Pruszkowie, w godzinach od 16:00 do 20:00.

l

Oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że jest organizatorem Koncertu o profilu określonym w $ 1 i ponosi
wyłączną odpowiedzialnośćza prawidłowy, zgodny z obowiWjącymi na terenie Polski
przepisami prawa, jej przebieg oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wszystkich
wydarzeń, przeprowadzanych w ramach organizowanego Koncertu.

2

Koncert zostanie zorganizowanyjako impreza masowa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwieimprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160
oraz z 2018 r. poz. 138 i 310).

3

Wykonawca deklaruje, że obowiązki zawarte w umowie wykonywał będzie z należytą
dbałością i starannością, przewidzianą przy realizacji imprez podobnego rodzaju.
Oświadcza jednocześnie, że dołoży wszelkich dostępnych mu, w stosunkach tego rodzaju,
starań (wiedza, doświadczenie, dobra wola), aby usunąć lub przeciwdziałać zaistnieniu
niekorzystnych zjawisk lub zdarzeń.

$3
Zobowiązania Wykonawcy
1. W ramach realizacji postanowieńniniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do
zapewmema:

a) wszelkich niezbędnych zezwoleń na organizację Koncertu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;

b) ochrony i bezpieczeństwauczestników Koncertu, zawarcie stosownych umów
ubezpieczeniaOC, wynajęcie licencjonowanej agencji ochrony, organizację punktu
medycznego służby zdrowia, powiadomienie stosownych organów służb państwowych
tj. policji, straży pożameJ, sanepidu, pogotowia ratunkowego i innych organów
wymaganych prawem;
c) nagłośnienia i oświetlenia oraz zadaszonej konstrukcji scenicznej, zgodnej z załącznikiem
nr 2 do niniejszej umowy, a także stałej obecności ekipy technicznej odpowiedzialnej za
nagłośnienie i oświetlenie oraz elektryka;
d) odpowiedniej liczby barierek zabezpieczających;

e) odpowiedniej liczby przenośnychtoalet;
f) osoby prowadzącą Koncert (konferanqera), który posiada doświadczenie w prowadzeniu
tego rodzaju wydarzeń; konferanqer zobowiązany będzie do odczytania wszelkich
komunikatów przygotowanych przez Zamawiającego bądź osoby obsługujące Imprezę;
g) agregatu prądotwórczego o odpowiednich parametrach niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Koncertu
h) cateringu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy;

i) koszy na śmieci oraz osób odpowiedzialnychza kompleksoweuprzątnięciemiejsca
Koncertu bezpośrednio po jego zakończeniu;
j) ekipy technicznej do pomocy w rozładunku oraz załadunku sprzętu i instrumentów;

k)Artystom ochrony osobistą na terenie obiektu w czasie trwania koncertu oraz
bezpośrednio przed i po nim;
1) 30 ław o minimalnej długości 150 cm. każda;
m)

sześciu chronionych miejsc parkingowych dla dwóch busów, w bezpośrednim
sąsiedztwie sceny, na której odbędzie się koncert podczas Pikniku;
n) pełnokolorowego banneru promocyjnego w wymiarach min. 5 x 7 m., zawierających logo
oraz tekst zaakceptowany przez Zamawiającego

2. Wykonawca nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciemimprezy, przedstawi
Zamawiającemu umowy dotyczące ochrony imprezy i jej uczestników oraz ubezpieczenia
imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobowiązania Zamawiającego
W ramach realizacji postanowień niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przygotowania scenariusza Koncertu;
2) bezpłatnego udostępnienia terenu Koncertu -- od godz. 5:00 do 24:00 w dniu od 15 września
2018 r
3) wydania Wykonawcy niezbędnych zezwoleń na wjazd na teren samochodów ciężarowych,
dostawczych i osobowych należących do Wykonawcy lub osób z nim współpracujących;
4) wytypowania osób, które z ramienia Zamawiającego będą współpracowały z Wykonawcą
w zakresie przygotowania i realizacji Koncertu;
5) reklamowania i promocji Koncertu według własnego uznania.

$5

l
2

Wynagrodzenie
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
wwysokości ..............
zł brutto, w tym podatek od towarów i usług (VAT), które
uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy nr..........................
w terminie 14 dni
od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego po wykonanej usłudze.

3 Za

dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4 Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane
w umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy.

Kary umowne, odstąpienie i odszkodowanie

l

Jeżeli Koncert nie dojdzie do skutku z przyczyn zależnychWykonawcy,bądź
w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w $ 2,
Zamawiający będzie miał prawo domagania się zwrotu wypłaconego wynagrodzenia,
zapłaty kary umownej w wysokości 100 qo wynagrodzenia brutto, o którym mowa w $
5 ust. l oraz odszkodowania przewyższającegojel wysokość.

2.

Jeżeli Koncert zostanieodwołany przez Zamawiającegona mmel niż 30 dni przed
planowanym dniem Koncertu, będzie on zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę
umowną w wysokości 30% wynagrodzeniabrutto, o którym mowa w $ 5 ust. 1, w
terminie 14 dni od otrzymania faktury. Odwołanie Koncertu przez Zamawiającego

3

wcześnie niż 30 dniem przed planowanym dniem Koncertu wymaga bezzwłocznego
powiadomienia Wykonawcy na adres e-mailowy:
i nie rodzi po stronie Zamawiającegojakichkolwiek kosztów wobec Wykonawcy
(rozwiązanie umowy) na co Wykonawca niniejszym przystaje.
Zadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugie strony w przypadku, gdy
nie dojdzie do wykonania umowy na skutek siły wyższej lub innych okoliczności

uniemożliwiających wykonanie umowy (nie dotyczy opadów deszczu), którym nie
można było zapobiec.
4

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy wprzypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w $3. Odstąpieniemusi być
poprzedzone pisemnym wezwaniem z wyznaczeniem dodatkowego, nie krótszego niż 3dniowego terminu do należytego wykonania umowy.

5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośćza terminowe i należyte wykonanie

6
7.

przedmiotu umowy w okresiejel trwania oraz pełną odpowiedzialność odszkodowawcze
za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.
W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania lub uchybień w
wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązanyjest do pokrycia całej szkody.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującą, że wykonanie Umowy

nie będzie leżało w interesiepublicznym, czegonie możnabyło przewidziećw chwili
zawarciaUmowy, Zamawiającemu
przysługujeprawo do odstąpieniaod Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

$7
Podwykonawstwo
Wykonawca w ramach realizacji umowy może zlecać wykonanie wybranych, nałożonych
treścią niniejszej umowy zobowiązań innym, wybranym wyłącznie przez siebie podmiotom.
Za prawidłowe wykonanie zobowiązań przez te podmioty odpowiada Wykonawca jak za swoje
własne działanie. Wykonawca nie może jednak przenieść na osobę trzecią wierzytelności
z tytułu prawa do wynagrodzenia przewidzianego umową.

$8

l

2.

Postanowienia końcowe
Dane osobowe przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie są przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej ( w szczególności
z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO") i przepisami krajowymi z zakresu
ochrony danych osobowych.
Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie z siedziba w Pruszkowie, ul.
Drzymały 30, 05-800 Pruszków, te1.: 22738 14 08 , adres e-mail:
sekretariat@powiat.pruszkow.pl
)

3

4.
5.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pani Anny Sosińskid,
której
dane
kontaktowe
to,
nr
tel.:
600421993,
adres
email:
anna.sosinska(@wiknet.net.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizaclji zadań przez Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie oraz zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.
Osoba której dane osobowe są przetwarzane:

e

w przypadkach kiedy przetwarzanie

danych osobowych odbywa się na

podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane

dotyczą,ma prawi do wycofaniaw dowolnymmomencie
zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie
wpb'wa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;

e

6

ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaswoich danych
osobowych,
a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,czyli PUODO.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących

przepisówprawai regulacji.
7

Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.
8 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia,
stanowią informację publiczną w rozumieniu art. l ust. l ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 iz 2017 r. poz. 933),
która podlega udostępnieniuw trybie tej ustawy.
9. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. l,
zawartych w niniqszej umowie dotyczących go danych osobowych, w zakresie
obejmuóącym imię i nazwisko oraz firmę.
10 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11 Wszelkie spory powstałe na tle interpretaclji postanowień niniejszej umowy bądź jej
realizaclji Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nieuzyskania
porozumienia w ciągu 30 dni od zaistnienia sporu, każda ze stron jest uprawniona do

oddania sporu do rozstrzygnięciaprzez sąd powszechnywłaściwy dla siedziby
Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
12 Umowę sporządzonow dwóch jednobrzmiących egzemplarzachpo jednym dla każdą
ze Stron.

Zamawiający

załączniki:
załącznik nr l oferta Wykonawcy,
załącznik nr 2 -- rider techniczny,

załączniknr 3 catering

Wykonawca

załącznik nr 2

do umowy nr
z dnia

RIDER nr l

Organizacja pracy

l Zespół przyjeżdża z własnym backline'm oraz realizatorem FOH. Zarówno sprzęt, jak
2.

3

i obsługa pozostają do wyłącznej dyspozycji Zespołu. Z przyczyn technicznych nie ma
możliwości użyczeniabackline'u ani obsługi innym wykonawcom.
Aby umożliwić sprawne przeprowadzenie montażu i próby dźwięku, całość aparatury
nagłośnieniową, oświetleniową oraz infrastmktury sceny powinna być zmontowana,
sprawdzonaiw 100% gotowa do pracy naypóźniel na 30 minut przed planowanym
przybyciem Zespołu na miejsce imprezy
Zarówno w czasiemontażu i próby dźwiękujak i samegokoncertu absolutnie niezbędnajest

ciągła obecnośćprzynalmniel jednego technika sceny oraz realizatorów FOH, monitorów

i oświetlenia (z ramienia firmy obsługującej imprezę lub przydzielonych przez
Organizatora), znających biegle specyHtkędostarczona aparatury i pozostających do
dyspozycji techniki Zespołu.
4.

5

Minimalny czas potrzebny na montaż i próbę dźwięku wynosi 90 minut od momentu
przybycia zespołu na midsce imprezy. Prosimy ponadto o uwzględnienie przynaymnią 60
minutowego odstępupomiędzy planowanym czasem zakończeniapróby dźwięku, a godziną
rozpoczęcia koncertu.
Wszelkie pozostałe kwestie związane z organizacją pracy na scenie podczas koncertu oraz
próby dźwięku, a także ze sposobem realizac:ji koncertu (w tym głośność podczas występu)
pozostają w wyłączną gestii obsługi Zespołu.

Scena

l

Scenapowinna być wykonana z dobrej jakości, stabilnych i wypoziomowanych podestów
aluminiowych lub stalowych, pokrytych powierzchnią antypoślizgową, posiadających
wszystkie określone prawem atesty, połączonych i usytuowanych w sposób uniemożliwiający
jakiekolwiek ich przemieszczanie
się czy kołysanie.Minimalne wymiary sceny:6x 8 xl,2 m
(gł. x czer. x wys.).

2

Zadaszeniesceny powinno być szczelne i zabezpieczone
przed wpływem warunków
atmosferycznych (konieczne wiatroodpome wysłony tylne i boczne). Najniżej usytuowany

punkt zadaszeniapowinien znajdowaćsię na wysokościnie mnidszej niż 3,5 metra od
powierzchni sceny.
3

Prosimy o stabilny podestpod perkugę, sampler i klawisze o wymiarach minimum. 2x6x0.4
m oraz 3x casepod kolumnę gitarowe, mikser przy klawiszach i mikser przy perkugil Dla
samplera potrzebny stół o min. wym. 150x40x90.
4 Scenaoraz pozostałeelementykonstrukcji(zadaszenia, rampy oświetleniowe itd.) musząbyć
prawidłowo uziemione.

Zasilanie

l Zasilanie aparatury nagłaśniającą, oświetleniowel oraz backline'u musi posiadać przydział
mocy adekwatny do potrzeb z uwzględnieniem przynaymnid 20% zapasu Napięcie zasilania
musi być stabilne przy pełnym obciążeniu. Nie akceptujemy źródeł zasilania, wykazujących
tendencje do przepięć czy chwilowych

spadków napięcia. Jest to ekstremalnie ważne z punktu

widzenia zarówno jakości koncertu jak i bezpieczeństwa ludzi oraz urządzeń backline'u, dlatego

2.

prosimy o dokładne sprawdzenie napięcia zasilania i wykonanie testu obciążeniowego przed
przybyciem Zespołu.
Gniazda elektryczne na scenie (patrz Plan Sceny) oraz na stanowiskach realizatorów powinny
być dobrej jakości, sprawne, zabezpieczone przed zalaniem i wpływem warunków
atmosferycznych.

3.

4.

Każdy z obwodów zasilania musi być wyposażony w osobne zabezpieczenie prądowe, zaś
obwód główny dodatkowo w zabezpieczenieróżnicowo -- prądowe.
Całkowity pobór mocy Naszego backline'u <2300W

System frontowy

l Koniecznyjest stereofonicznysystemnagłośnieniowy uznanejmarki(np. JBL Meyer Sound,L-

2

3

acoustcs,Nexo, d&b, Turbosound, EAW) , minimum 3-drobny z aktywnym podziałem pasma,
wolny od szumów i przydźwięków, złożony z JEDNAKOWYCH zestawów głośnikowych,
pozwalający na równomieme pokrycie dźwiękiem o średnim ciśnieniu akustycznym 115dB SPL
(A-ważone) całego audytorium w pełnym paśmie akustycznym. Nie zamierzamy oczywiście grać
aż tak głośno, potrzebny nam po prostu duży zapasmocy. Subbasw stosunku mocowym
przynalmniel 2:1 (sub:góra) powinien być sterowany z osobną szyny (C/MONO/AUX) stołu
frontowegol Pod żadnym pozorem nie akceptujemy systemów nagłośnieniowych ,,domowej
roboty", tanich rozwiązań chińskich (jak Alphard, Stageline,itp.), ani systemówprzeznaczonych
do zastosowańinnych niż nagłośnienie koncertowe. Nie akceptujemy też systemów frm: HK
Audio, RCF, FBT, Boso, ani POl-Audio za Wjątkiem konkretnych konfguraqi indywidualnie
zatwierdzonych przez Realizatora Zespołu.
KonsoletaFOH WYŁĄCZNIE stoły cyfrowe SoundcrafseriaVi lub Si, DiGiCo Yamaha(serie
QL CL PM, M7), Digidesig/Avid. W przypadku innych niż wymienione propozycji, konieczna
jest konsultacja z realizatorem FOH ijego zgoda. NIE pracujemy na konsoletachfrmy Behringer
i Midas.
Stanowisko FOH powinno być zadaszone,ogrodzone i znajdować się w osi sceny,w 2/3 długości
audytorium na podeście nie wyższym niż 30cm. Prosimy o niestosowania wysłon tylnych
i bocznych reżyserka,a jeśli zajdzie taka koniecznośćprosimy o użycie w tym celu materiałów

neutralnych akustycznie.

System monitorowy
Preferujemy realizację monitorów z osobną konsolety. W sytuac:fachumożliwiających swobodny

kontakt wzrokowy realizatorafrontowego z Zespołem (małe kluby) możliwa jest realizacja
monitorów z konsolety frontowej.
PROSIMY KONIECZNE ZAPEWNIC 2 (DWA) STEREOFONICZNE SYSTEMY IEM KLASY
SENNHEISER G3 / SHURE PSM 900

l .Wysyłki

monitorowe

1. MONO

min. 2x wedgefrontmin. 12"+1"

2. MONO

Drums IEM -- XLR

3. MONO SamplerIEM -- XLR

4. STEREO Kłys IEM -- 2x XLR
5. STEREO

Bass IEM -- Sennheiser G3 / PSM900

6. STEREO

GuitarIEM - Sennheiser
G3 / PSM900

WSZYSTKIE MONITORY MUSZĄ BYC TEGO SAMEGO PRODUCENTA
PREFEROWANE MARKI: JBL L-acoustcs,Turbosund, EAW, d&b

W PRZYPADKU MONITOROW PASYWCH
SAMEGO TYPU

WSZYSTKIE KONCOWKI MOCY MUSZĄ BYC TEGO

Ostateczna specyfikacja aparatury musi zostać uzgodniona z realizatorem najpóźniej 7 dni przed
koncertem.

Input List

Mikrofon

Zródło

#

Statyw

l

Kick

Beta52/ d12VR

hóth

2

Sn l

Sm 57

krótki

3

Sn 2

Sm 57

krótki

4

Hh

C451/ SM81

hóth

5

Floor Tom

C518/ e904

kbps

6

Tom 2

C518/ e904

kbps

7

OverheadR

C414/C314

krótki l l

8

OverheadR

C414/C314

krótki l l

9

Shaker

Sm57 lub kbps

10

Bass line

XLR

11

Moog (przy sapmlerze)

Dl-BOX

12

EI. Guitar amp

SM57

13

Nord L

Dl-BOX

14

Nord R

Dl-BOX

15

Vims L

Dl-BOX

16

Virus R

Dl-BOX

17

Samplerl L

Dl-BOX

18

Sampler l R

Dl-BOX

19

Sampler2 L

Dl-BOX

20

Sampler 2 R

Dl-BOX

21

Korg Minilogue

Dl-BOX

22

spare

X

23

Jacek

SM58 wireless

24

Adam

SM58 wireless

Di-boxy: Radial dbx, Klark lub podobneNIE behringer/samson itd. Systemy
bezprzewodowy klasy MINIMUM ULX

dhgi

hóth

X

brak

;=
€
0

g a'
(D

'u

;Z

P
-q

0
'u
3

'u

RIDER nr 2

l

Systemdwudrożny, wolny od przydźwięków, oparty najednakowych kolumnach,w pełni
gotowy do użycia przed przyjazdem Wykonawcy.

2.

System musi zapewniać jednakowe pokrycie dźwiękiem wszystkich midsc dostępnych

publiczności.
3. Gramofony w klubie: Technics SL 1200 lub 1210, Vestax z serii PDX, Numark 'l'l'X lub
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10

TT500, Reloop 6000, Stanton ST-150 lub STR8- 150
Artysta zapewnia mikser DJski, igły, slipmaty Mikser ma ujścia XLR, dużyjack, chinch.
Najlepsze podłączenie przez XLR.
Potrzebne dla Dja: 4 gniazdka zasilania, najlepiej na osobną listwie na stole DJskim.
3 mikrofony klasy shure sm 58 bezprzewodowy.
l statyw przy stole dj'a. Kompreqa na każdy kanał z mikrofonem.
Odsłuch 3, każdy o mocy 220 W z przodu sceny,jeden odsłuch dla DJ przy stole dj'skim.
Odsłuch dla DJ'a - odsłuch aktywny z Kablem TRS
Stół dla DJ'a na scenieza artystami o wymiarach: długość 60-70 cm, szerokośćmin. 200
cm, wysokość 80-90 cm Na stole DJ doprowadzony kabel z miksera z 2 końcówkami Jack.

RIDER nr 3

FOH

l

System trqdrożny, wolny od przydźwieków, brumów, szumów itp. , przygotowany przed

przyjazdem zespołu i oparty na jednakowych glośnikach. System musi zapewniać
równomieme pokrycie dźwiękiem wszystkich stref dla publiczności. Moc systemu w
2

3
4
5
6
7.

zależności od sali, przy zastosowaniu przelicznika 1,5KW na 100osób
stanowisko FOH: podest nie wyższy niż 30 cm, mixer zabezpieczony,minimum 32 kanały
mono wyłącznie do dyspozycji zespołu, stanowisko ustawione w połowie długości sali
(nagłaśnianego obszaru), na osi symetrii sceny.
system i scenazasilane ze stabilnego źródła o odpowiedniej wydajności, rozprowadzone do
wszystkich wzmacniaczy i instrumentów
w przypadku tzw. sytuacji festiwalowej, jeśli zespół jest ,,headlinerem" - wymagamy
osobnego setu mikrofonowego
PODESTY
pod perkugę i klawisze
jeśli ma miąsce tzw. "ograniczony czas na
przepinkę" wymagamy RIZEROW (punkt nie podlega negocjacjom)

Stół DJ-ski
KonsoletaSoundcraftVl-4 lub wyższy model,BehringerX-32, Yamahaz serii QL Avid

Venus lub Midas Pro
8

Jeśli stółjest analogowy:

8

Konsoleta 32 / 4 / 2 -zakładając że jest osobna konsoleta odsłuchowa

e

4 pasma EQ z dwustopniową regulac:jąśredniego pasma; 6 gniazd wysyłkowych (jeśli
nie ma konso]ety odsłuchowej, co najmniq 8 wysyłek]4 pre, 4 post]); Low cut;
Phantom +48; cztery subgmpy (z możliwością insertowania);
dwa procesory efektowe dobrej jakości(reverb+delay);
korektor graficzny 2x30;
osobny korektor graficzny 2x30 na każdy tor odsłuchowy;
16 kompresorów; 4 bramki

e
e

e
e

12Dl-boxów
Dla każdegoz muzyków osobny 5-cio gniazdowy rozgałęziacz220v

INPUTS
Chn

l

Source
8

KICK

Mic. / alternative

Insert

RE 20/D 112/D 6

GATE

2

SN

Sennheiser 604/SM57

COMP

3

SN 2

Sennheiser 604/SM57

COMP

4

HH

C 391 / inny pojemnościowy

5

TOM

Sennheiser
604/ MD 421

Bramka

6

FLOOR TOM

Sennheiser
604/ MD 421

Bramka

7

OH L

AKG 414 / inny pojemnościowy

8

OH P

AKG 414 / inny pojemnościowy

9

BASS

DI

10

GIT

11

KORG L

COMP

Sennheiser e 606 / e 906

DI

COMP

12

KORG P

DI

13

NORD L

DI

COMP

14

NORD P

DI

COMP

15

MOPHO L

DI

COMP

16

MOPHO P

DI

COMP

17

RODEO MONO

DI

COMP

DI

COMP

18

SCRATCH

COMP

19

MPC L

DI

COMP

20

MPC P

DI

COMP

21

voc l

Beta58 / SM 58

COMP

22

VOC 2

vireless Beta 58

COMP

23

VOC 3

Beta58/ SM 58

COMP

24

VOC 4 (git)

Beta58/ SM 58

COMP

Talkback

SM 58

25

26
27
28

29
3()

ODSŁUCHY

W przypadku koncertów plenerowych i dużych sal wymagamy side-filii
OSOBNA KONSOLETA ODSŁUCHOWA

e
.
e
e
e
e

trzy tory/ jeden monitor dla wokalistów (dwa tory przygotowane pod systemy douszne)
jeden tor/ jeden monitor dla klawiszowca
jeden tor PRZYGOTOWANY POD SYSTEM DOUSZNY dla operatora samplera
jeden tor/ jeden monitor dla gitarzysty
jeden tor/ jeden monitor dla basisty
jeden tor stereo do słuchawek i dodatkowo sub -- drum all dla perkusisty

STAGEPLAN

VAVAMUFFIN

e

DRUMS

BASS
Kanał 9(DI )
Monitor 7

Kanały 1-8
(DI)

GITARA

SAMPLER

Kanał 10
VOCAL kanał 24

Kanały: 18-20

MONITOR 6

SYSTEM

DOUSZNY
TOR 8,9
Drumfill
Tor10

KEYBOARDS
Kanałyl1- 17 (7DI)

MONITOR
TOR 4

VOCAL

VOCAL
Kanał 22

VOCAL
Kanał 23

Kanał 21

SYSTEM

SYSTEM

MONITOR

DOUSZłłY
TOR l

DOUSZF{Y

TOR 3

TOR2

.

SYSTEM

DOUSZNY
TOR 5

PUBLIKA

załącznik nr 3
do umowy nr
z dnia

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
8

12 krzeseł,

©

dużego stołu,

8

1,5 litra wody mineralnej niegazowanej,

e

lO litrów napoju gazowanego,

e

lód,
5 soków owocowych,

8
8

e

3 litry soku 100% naturalnego pomarańczowego,
gorące napoje -- herbata kawa,

e

przekąski(chipsy, paluszki, świeże kanapki, owoce),

8

4 ręczniki,

e

42 butelki wody niegazowanq w butelkach 0,51,

©

20 szt. napojów energetycznych,
pokrojony chleb lub bułki,
wybór serów, warzywa (pomidor ogórek) lub po prostu kanapki,
dwa noże kuchenne, zestaw szklanek,

e
8
8
©

ciepły posiłek dla 14 osób ( w tym 4 wegetariańskie).

