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Piechowicki O¶rodek Kultury zaprasza do sk³adania oferty cenowej na potrzeby projektu &bdquo;POTYCZKI
ARTYSTYCZNE&rdquo;,wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ¶rodków bud¿etu pañstwa za po¶rednictwem Euroregionu Nysa dotycz±cej nastêpuj±cego zadania:
1. Wykonanie murala- Tematyka murala nawi±zywaæ musi do tradycji szklarskich pogranicza. Zostanie on wykonany na
¶cianie frontowej Piechowickiego O¶rodka Kultury ( pole murala zaznaczone jest na zdjêciu nr 1,czerwonymi
wektorami. i wynosi ok. 137 mkw.) i bêdzie sta³ym elementem promocji projektu i tradycji kulturowych pogranicza.
Oferta powinna zawieraæ ³±czny koszt realizacji zadania , w kwocie brutto, obejmuj±cy cenê:

-wykonania murala,
-zakupu farb i materia³ów niezbêdnych do realizacji zadania ( w tym przygotowanie t³a )
-wykonania poprawek i uzupe³nieñ do bazowego projektu graficznego przygotowanego przez Piechowicki O¶rodek
Kultury ( zdjêcie nr 2)
Na etapie sk³adania oferty wymagane jest do³±czenie szczegó³owej koncepcji wykonania poprawek i uzupe³nieñ do
bazowego projektu graficznego, natomiast wybrany Wykonawca jest zobowi±zany do przed³o¿enia ostatecznej wersji
projektu graficznego Zleceniodawcy w celu jego akceptacji w terminie 7 dni od dnia otrzymaniu zlecenia na wykonanie
murala.
Termin sk³adania ofert: 06 czerwca 2013 r. (poniedzia³ek)
Termin wykonania us³ugi: 26 czerwca &ndash; 01 lipca 2013r.

OPIS PROJEKTU BAZOWEGO I KONCEPCJA WYKONANIA MURALA:
1.Na czê¶ci ¶ciany oznaczonej jako A proponujemy t³o w kolorze piaskowo &ndash; kremowym ( tak jak widoczny na
zdjêciu nr 1 kolor obramowania okien na parterze budynku ) na którym umieszczone zostan± obrazy bardzo kolorowych
wyrobów ze szk³a produkowanych w hucie JULIA - mini wystawa dla której pó³k± stanie siê górny gzyms ¶ciany.
2.Czê¶ci ¶ciany oznaczonej jako B ma byæ jednym du¿ym obrazem grafiki ( wykonanej w kolorze sepii ) która przedstawia
pracê w hucie na prze³omie XVIII/ XIX w ( jak na zdjêciu nr 3 ). W ten historyczny obraz wkrocz± 2-3 elementy barwnej
wspó³czesno¶ci w postaci spadaj±cych ,(rozbijaj±cych siê o pod³o¿e ) bardzo barwnych, szkie³ wspó³czesnych.
Oferty nale¿y sk³adaæ: osobi¶cie do Piechowickiego O¶rodka Kultury, ul. ¯ymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub
przes³aæ poczt± elektroniczn± na adres: informacja@piechowice.pl.Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201.
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