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Piechowicki O¶rodek Kultury zaprasza do sk³adania oferty cenowej na potrzeby projektu &bdquo; MUZYKA BEZ
GRANIC &rdquo;, wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ¶rodków bud¿etu pañstwa za po¶rednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego
Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, dotycz±cej nastêpuj±cych zadañ:

1.Wykonanie 1 szt. baneru promuj±cego projekt &bdquo; Muzyka bez granic&rdquo; (wraz z projektem graficznym, na
podstawie materia³ów przekazanych przez Zamawiaj±cego) &ndash; o wymiarach: szer. 1 m, d³. 6 m&ndash; oczkowany
góra-dó³, jednostronny, pe³en kolor, wysoka rozdzielczo¶æ, gramatura powy¿ej 500 gram.
Termin sk³adania ofert: do 06 kwietnia 2014r (niedziela)
Termin wykonania us³ugi: do 06 maja 2014r.
2.Us³uga wydruku plakatów (wraz z przygotowaniem projektu graficznego na podstawie materia³ów przekazanych przez
Zamawiaj±cego) na potrzeby realizacji projektu &bdquo;Muzyka bez granic&rdquo; w ilo¶ci 200 szt. plakatów, pe³en kolor
w formacie A3.
Termin sk³adania ofert: do 06 kwietnia 2014r (niedziela)
Termin wykonania us³ugi: do 06 maja 2014r.
3. Us³uga wydruku zaproszeñ (wraz z przygotowaniem projektu graficznego na podstawie materia³ów przekazanych
przez Zamawiaj±cego) na potrzeby realizacji projektu &bdquo;Muzyka bez granic&rdquo; w ilo¶ci 200 szt. zaproszeñ,
pe³en kolor w formacie 2 x DL - 198 x 210 mm (po z³o¿eniu 99 x 210 mm).
Termin sk³adania ofert: do 17 kwietnia 2014r (czwartek)
Termin wykonania us³ugi: do 26 maja 2014r.
4. Us³uga wykonania gad¿etów promocyjnych projektu &bdquo;Muzyka bez granic&rdquo; wraz z nadrukiem ( w tym
przygotowanie projektu graficznego i nadruk na podstawie materia³ów przekazanych przez Zamawiaj±cego) dla go¶ci i
uczestników 5 dniowych warsztatów muzycznych i 2 dniowego ¶wiêta muzyki i tañca, w tym:
a). 100 szt. gad¿etów dla doros³ych (np. notesy format A5, min. 60 kartek wyrywanych, nadruk na ok³adce w pe³nym
kolorze),
b). 150 szt. gad¿etów dla dzieci (np. balony -pole nadruku na nienadmuchanym balonie min. 2x4 cm, nadruk w pe³nym
kolorze wraz z patyczkami i koszyczkami do mocowania).
Wszystkie oferowane gad¿ety musz± posiadaæ powierzchniê, na której mo¿na umie¶ciæ nadruk o wym. 12x5 cm ( nadruk
ten to logo i tre¶æ jak w nag³ówku niniejszego zaproszenia)
Termin sk³adania ofert: do 17 kwietnia 2014r (czwartek)
Termin wykonania us³ugi: do 26 maja 2014r.

5.Us³uga prowadzenia przez 4 dni plenerowych warsztatów muzycznych z udzia³em 2 instruktorów z PL i 16 uczestników z
PL i CZ zakoñczonych koncertem fina³owym np. warsztaty bêbniarskie na bêbnach typu djembe.
Warsztaty prowadzone bêd± w dniach od 1 do 3 lipca w godz. 10.00-14.00 i 16.00-18.30, natomiast w dniu 04 lipca : w
godz. 9.30-15.30 - warsztaty, godz. 16.30- 17.00 udzia³ uczestników warsztatów w korowodzie ulicznym. Dodatkowo w
dniu 04 lipca (pi±tek) w godz. 17.30- 19.00 zadaniem instruktorów jest wykonanie koncertu fina³owego wraz z
uczestnikami warsztatów. Koncert uatrakcyjni± inni muzycy nie bêd±cy uczestnikami i instruktorami niniejszych
warsztatów. Organizator w ramach projektu &bdquo; Muzyka bez granic&rdquo; zapewnia: muzyków na koncert fina³owy,
np. amatorski zespó³ perkusyjny, namiot do realizacji warsztatów o wymiarach ok. 4 x12m, &bdquo;ma³e&rdquo;
nag³o¶nienie i o¶wietlenie namiotu, dostêp do energii elektrycznej, posi³ki i noclegi dla 16 uczestników i 2 instruktorów,
t³umacza jêzyka czeskiego, 8-osobow± grupê go¶ci/ uczestników z Czech.
Instruktorzy zobowi±zani s± we w³asnym zakresie zagwarantowaæ instrumenty muzyczne na potrzeby w³asne i min. 16
osobowej grupy uczestników oraz kilku osób z grupy przechodniów (nale¿y przewidzieæ, ¿e uczestnikami warsztatów mog± byæ
równie¿ przechodnie- warsztaty interaktywne). Instruktorzy sk³adaj±cy ofertê na realizacjê w/w zadania mog± równie¿
zaproponowaæ 8- osobow± grupê go¶ci/ uczestników z Polski.
Termin sk³adania ofert: do 17 kwietnia 2014r (czwartek)
Termin wykonania us³ugi: od 01 do 04 lipca 2014r.
Oferty nale¿y sk³adaæ: osobi¶cie, listownie do Piechowickiego O¶rodka Kultury, ul. ¯ymierskiego 53; 58-573 Piechowice
lub przes³aæ poczt± elektroniczn± na adres: informacja@piechowice.pl.
https://old.piechowice.pl
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Jednocze¶nie prosimy o sk³adanie ofert na obowi±zuj±cym formularzu ofertowym, który mo¿na pobraæ ze strony
www.piechowice.pl ( na stronie g³ównej w zak³adce PROJEKTY klikn±æ na &bdquo;Muzyka bez granic&rdquo; i klikn±æ
poni¿ej na FORMULARZ OFERTOWY) lub pobraæ osobi¶cie w Piechowickim O¶rodku Kultury, ul. ¯ymierskiego 53; 58573 Piechowice.
Dodatkowe informacje pod nr tel. : 75 76 17 201
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