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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±cych zadañ:

1.Animatorzy-us³uga prowadzenia gier i zabaw przez 2 animatorów podczas 2 dzia³añ projektu pn. &bdquo;Reksio
kontra Krecik&rdquo;. Animatorzy powinni byæ przebrani za postaæ &bdquo;Reksia&rdquo; i &bdquo;Krecika&rdquo;, a
tematyka zabaw nawi±zuj±ca do bajek polskich i czeskich.
Termin sk³adania ofert: 13 maja 2013r. (poniedzia³ek)
Termin wykonania us³ugi:
I dzia³anie- 01 czerwca 2013r. (1 godz.)
II dzia³anie- 05 lipca 2013r. (1 godz.) i 06 lipca 2013r. (1 godz.)

2. Wynajem zestawu multimedialnego &ndash; wynajem zestawu multimedialnego (rzutnik, ekran, laptop) do realizacji
plenerowych zabaw edukacyjnych i pokazów bajkowych podczas 3 dzia³añ projektu (razem 6 dni). Do prawid³owego
przebiegu dzia³ania niezbêdne s± :
- laptop (wymagania techniczne- przek±tna ekranu min. 15&rdquo;, procesor min. dwurdzeniowy, taktowany min. 2,5
GHz, wyposa¿ony w dedykowan± kartê graficzn± o pamiêci min. 1 GB oraz zainstalowane programy VLC oraz Libra
Office 4)
- rzutnik (wymagania techniczne-nieprzerwany czas pracy ka¿dego dnia wynajmu &ndash; ok. 6 godz., jasno¶æ min. 3000
lumenów, wspó³czynnik kontrastu min. 5000/1, min. rozdzielczo¶æ XGA)
- ekran na statywie o min. wymiarach 1,5 x 1,5 m.
Koszt wynajmu obejmuje równie¿ dostarczenie sprzêtu na miejsce dzia³ania, pod³±czenie i uruchomienie sprzêtu w
celu sprawnego przebiegu realizacji. W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzêtu Zleceniobiorca zobowi±zany jest do
dostarczenia nowego sprzêtu w czasie nie d³u¿szym ni¿ 30 min liczonym od momentu zg³oszenia awarii przez
Zlecaj±cego.
Termin sk³adania ofert: 13 maja 2013r. (poniedzia³ek)
Termin wykonania us³ugi:
I dzia³anie- 01 czerwca 2013r.
II dzia³anie- 05 i 06 lipca 2013r.
III dzia³anie-12,19,26 lipca 2013r.
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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