Piechowice

Zaproszenie do sk³adania ofert nr 6b
Autor: POK
29.05.2013.
Zmieniony 31.05.2013.

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±cych
zadañ: 1.Wynajêcie na 2 dni agregatu tj. mobilnego ¼ród³a energii elektrycznej na letnie POTYCZKI ARTYSTYCZNE
podczas "Kryszta³owego Weekendu w terminie:
&ndash; w dniu 05 lipca br. zapotrzebowanie mocy 20 KW
&ndash; w dniu 06 lipca br. zapotrzebowanie mocy 60 KW
Termin sk³adania ofert : 07.06.2013r

2. Wykonanie us³ugi obs³ugi technicznej na uroczyst± galê sztuki podczas letnich &bdquo; POTYCZEK
ARTYSTYCZNYCH" realizowanych w ramach &bdquo;Kryszta³owego Weekendu". Zadaniem osób wykonuj±cych
zadania obs³ugi technicznej bêdzie pomoc przy monta¿u/ demonta¿u estrady, rozstawianie stoisk handlowych, ³aw
biesiadnych, sto³ów podczas 2 dni imprezy, noszenie i rozstawianie sprzêtu technicznego i in., rozstawianie i sprz±tanie
barier ochronnych podczas dzia³añ w plenerze itp. oraz inne prace pomocnicze przed, w trakcie i po imprezie.
Termin wykonania us³ugi : 05 lipca br / 4 osoby
06 lipca br / 4 osoby
Termin sk³adania ofert : 07.06.2013r
3. Noclegi w obiekcie po³o¿onym na terenie miasta Piechowice dla:
a) artysty z Polski wykonuj±cego murala na budynku POK tj nocleg dla 1 osoby w terminie : 26/27 czerwca br; 27/28
czerwca br. 28/29 czerwca br; 29/30 czerwca br oraz 30 czerwca / 01 lipca br
b) artystów z PL i CZ prowadz±cych happening szklarski "Cz³owiek ze szk³a" tj. nocleg dla 6 osób w terminie 05/06 lipca
br i 06/07 lipca br
c) partnera projektu i go¶ci honorowych tj. nocleg dla 4 osób w terminie 05/06 lipca br i nocleg dla 2 osób 06/07 lipca br
Termin sk³adania ofert : 07.06.2013r
4.Wy¿ywienie dla :
a) artysty z Polski wykonuj±cego murala na budynku POK tj.
- obiad i kolacja dla 1 osoby w terminie : 26 czerwca br.
- ¶niadanie , obiad i kolacja w terminie 27,28,29,30 czerwca br.
-¶niadanie i obiad w terminie 01 lipca br , z dostaw± na miejsce wskazane przez Zamawiaj±cego na terenie miasta
Piechowice
b) artystów z PL i CZ prowadz±cych happening szklarski "Cz³owiek ze szk³a"tj.
&ndash; obiad i kolacja dla 6 osób w terminie 05 lipca br.
&ndash; ¶niadanie, obiad i kolacja dla 6 osób w terminie 06 lipca br., z dostaw± na miejsce wskazane przez
Zamawiaj±cego na terenie miasta Piechowice
c) cz³onków dru¿yn z Semily i Piechowice bior±cych udzia³ w potyczkach modowych na &bdquo; Strój Karkonoski&rdquo;
tj. &ndash; obiad dla 16 osób w dniu 06 lipca br, z dostaw± na miejsce wskazane przez Zamawiaj±cego na terenie miasta
Piechowice
Termin sk³adania ofert : 07.06.2013r
5. Wykonanie wraz z projektem i nadrukiem T-shirtów dla cz³onków dru¿yn z Semily i Piechowic bior±cych udzia³ w
potyczkach modowych na &bdquo; Strój Karkonoski&rdquo; tj. wykonanie 16 sztuk T-shirtów z nazw± miejscowo¶ci, któr±
reprezentuje dana dru¿yna oraz logami projektu &bdquo; Potyczki artystyczne&rdquo; w tym :
- 8 sztuk w kolorze ¿ó³tym w rozmiarach : 4 szt (L) i 4 szt (XL)
- 8 sztuk w kolorze jasno zielonym w rozmiarach : 4 szt (L) i 4 szt (XL),
z dostaw± do siedziby Zamawiaj±cego.
Termin sk³adania ofert : 07.06.2013r
Termin realizacji zamówienia : 21.06.2013
6.Wynajêcie stojaków odzie¿owych w ilo¶ci 14 sztuk, na potrzeby potyczek modowych w tym :
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Kreator PDF

Utworzono 21 January, 2020, 00:26

Piechowice

- organizacji pokazu mody na &bdquo; Strój Karkonoski&rdquo; w terminie 06 lipca br.
- organizacji wystawy strojów karkonoskich w terminie 07 &ndash; 31 lipca br., z dostaw± do siedziby Zamawiaj±cego.
Termin sk³adania ofert : 07.06.2013r
Termin realizacji zamówienia : 01.07.2013
7.Wykonanie us³ugi &ndash; kapitan 8 osobowej, piechowickiej dru¿yny bior±cej udzia³ w potyczkach modowych na
&bdquo; Strój Karkonoski&rdquo; w dniu 06 lipca br. podczas letnich &bdquo;POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH"
realizowanych w ramach &bdquo;Kryszta³owego Weekendu" w Piechowicach.
Do obowi±zków kapitana dru¿yny bêdzie nale¿a³o:
- przeprowadzenie naboru w ilo¶ci 7 osób do dru¿yny z PL maj±cej za zadanie wykonanie w dniu 06.07.br 7 szt.
&bdquo;Strojów karkonoskich" inspirowanych tradycjami kulturowymi Piechowic , które zostan± zaprezentowane podczas
pokazu mody na estradzie ok godz. 17.00
Zamawiaj±cego materia³ów,
- prowadzenie pokazu mody,
- koordynacja pracy dru¿yny, pomoc w szyciu strojów poszczególnym cz³onkom dru¿yny, ewentualne zabezpieczenie
maszyny do szycia na potrzeby dru¿yny itp.
Termin sk³adania ofert : 07.06.2013r
Termin realizacji zamówienia : 06.07.2013r.
8.Wykonanie us³ugi &ndash; komisarz wystawy konkursowej wspó³czesnego szk³a artystycznego pn &bdquo; Szklana
improwizacja&rdquo;, realizowanej w sali widowiskowej Piechowickiego O¶rodka Kultury podczas letnich &bdquo;
POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH " w ramach &bdquo;Kryszta³owego Weekendu" . Do obowi±zków komisarza wystawy
bêdzie nale¿a³o:
- zgromadzenie na potrzeby wystawy prac artystycznych wykonanych przez artystów z Polski i Czech,
- dostarczenie prac na miejsce wystawy,
- przygotowanie ekspozycji prac w terminie 02-04 lipca ( monta¿ wystawy)
- ekspozycja prac w terminie 05-06 lipca
- wy³onienie zwyciêzców i sporz±dzenie protoko³ów z wyboru laureatów w dniu 05 lipca br.
- pomoc w organizacji uroczystego zakoñczeniu konkursu pn &bdquo; Szklana improwizacja&rdquo;,w dniu 06 lipca br
w godz. 16.00-16.30
- demonta¿ wystawy w dniach 07 &ndash;08 lipca br.
Termin sk³adania ofert : 07.06.2013r

9. Us³uga transportowa- us³uga przewozu osób z 2 zespo³ów czeskich wystêpuj±cych podczas letnich POTYCZEK
ARTYSTYCZNYCH- transport na trasie Semily (Czechy)- Piechowice- Semily (Czechy). Oferta powinna zawieraæ
informacje dot. ca³kowitego kosztu wynajêcia pojazdu wraz z kierowc± i ubezpieczeniem, op³aty postojowe, cenê
paliwa i inne niezbêdne do wykonania us³ugi.
- autobus dla min. 16 osób- wyjazd z Semily do Piechowic w dniu 6 lipca br. o godz. 16.00, powrót z Piechowic do Semily w
dniu 6 lipca br. o godz. 20.30
- bus dla 8 osób- wyjazd z Semily do Piechowic w dniu 6 lipca br. o godz. 9.00, powrót z Piechowic do Semily w dniu 6 lipca
br. o godz. 20.30
Termin sk³adania ofert: 07.06.2013
Termin realizacji zadania: 06.07. 2013

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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