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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 us³ugi konferansjera, który poprowadzi dwudniowe ¶wiêto muzyki i tañca zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem dzia³añ. Konferansjer odpowiedzialny bêdzie za prowadzenie uroczystego otwarcia projektu oraz
zapowiedzi ka¿dego dzia³ania artystycznego i promocjê projektu. Przez ca³± imprezê bêdzie zapowiadaæ i
przedstawiaæ przyby³ych go¶ci i artystów, uzupe³niaj±c poszczególne wystêpy odpowiednim komentarzem i informacjami
o wykonawcach. Dlatego oferta cenowa powinna obejmowaæ tak¿e przygotowanie materia³ów na temat wykonawców i
projektu, które zostan± wykorzystane podczas ¶wiadczenia us³ugi oraz przyjazd na miejsce realizacji imprezy.
Termin sk³adania ofert: do 4 czerwca 2014r. (¶roda)
Termin wykonania us³ugi: 04 lipca 2014r. (pi±tek) w godz. 16.00-23.00
05 lipca 2014r. ( sobota) w godz. 13.00-22.00
2. Wykonanie amatorskiego koncertu perkusyjnego, który bêdzie integraln± czê¶ci± koncertu fina³owego warsztatów
muzycznych. Koncert na wspó³czesnych instrumentach perkusyjnych bêdzie stanowi³ rozwiniêcie Rytmów Afryki.
Przewidujemy, ¿e pierwsz± czê¶æ koncertu fina³owego wykonuj± uczestnicy i instruktorzy warsztatów na bêbnach typu
djembe, w trakcie tej czê¶ci amatorski zespó³ perkusyjny w³±cza siê do gry na zasadzie zabawy z rytmem. Po
wykonaniu wspólnej czê¶ci koncertu Rytmy Afryki zespó³ perkusyjny koñczy samodzielnie koncert fina³owy wspó³czesn±
muzyk±. W tym celu oferent na wykonanie niniejszego zadania musi byæ w kontakcie z instruktorami warsztatów (kontakt
zostanie przekazany przez POK oferentowi, który z³o¿y najlepsza ofertê). Koncert odbêdzie siê w plenerze tj.
Piechowice centrum, park przy sklepie Eco. Organizator zapewnia nag³o¶nienie i o¶wietlenie.
Uwaga dodatkowa: przez s³owo &bdquo;amatorski&rdquo; nale¿y rozumieæ, ¿e oferent nie osi±ga powy¿ej 50 %
dochodów w³asnych z dzia³alno¶ci muzycznej.
Termin sk³adania ofert: do 4 czerwca 2014r. (¶roda)
Termin wykonania us³ugi: 04 lipca 2014r. w godz. 17.30-19.00

3. Wykonanie us³ugi muzycznego lidera korowodu przez muzyka- amatora, prowadz±cego korowód uliczny na terenie
miasta Piechowice w którym wezm± udzia³ uczestnicy warsztatów bêbniarskich i go¶cie z PL i CZ bior±cych udzia³ w
dwudniowym ¶wiêcie muzyki i tañca. Muzyczny lider korowodu jest zobowi±zany i¶æ na czele korowodu wygrywaj±c
rytm marszowy na instrumencie dêtym lub perkusyjnym (np. tr±bka, werbel). Mile widziany galowy lub uroczysty strój
adekwatny do sytuacji.
Uwaga dodatkowa: przez s³owo &bdquo;amator&rdquo; nale¿y rozumieæ, ¿e oferent nie osi±ga powy¿ej 50 % dochodów
w³asnych z dzia³alno¶ci muzycznej.
Termin sk³adania ofert: do 4 czerwca 2014r. (¶roda)
Termin wykonania us³ugi: 04 lipca 2014r. w godz. 16.00-17.30
4. Wykonanie amatorskiego koncertu skrzypcowego w repertuarze wspó³czesnym podczas dzia³ania Muzyczna Noc
(preferowany duet lub trio). Koncert odbêdzie siê na terenie huty Julia w Piechowicach przy piecu hutniczym. Czas
trwania koncertu ok. 1h lub 2 edycje x 30 minut. Organizator zapewnia nag³o¶nienie i o¶wietlenie.
Uwaga dodatkowa: przez s³owo &bdquo;amatorski&rdquo; nale¿y rozumieæ, ¿e oferent nie osi±ga powy¿ej 50 %
dochodów w³asnych z dzia³alno¶ci muzycznej.
Termin sk³adania ofert: do 4 czerwca 2014r. (¶roda)
Termin wykonania us³ugi: 04 lipca 2014r. w godz. 19.00-20.00
5. Wykonanie amatorskiego koncertu gitarowego pn. &bdquo;Spotkanie z ballad±&rdquo; podczas dzia³ania Muzyczna
Noc (preferowany duet lub trio). Oczekujemy, ¿e oferent wykona podczas koncertu znane utwory polskie typu ballady,
np. utwory Czerwonych Gitar. Koncert odbêdzie siê w plenerze, tj. Piechowice- centrum, park przy sklepie Eco. Czas
trwania koncertu ok. 2h ( 2x 60 minut). Organizator zapewnia nag³o¶nienie i o¶wietlenie.
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Uwaga dodatkowa: przez s³owo &bdquo;amatorski&rdquo; nale¿y rozumieæ, ¿e oferent nie osi±ga powy¿ej 50 %
dochodów w³asnych z dzia³alno¶ci muzycznej.
Termin sk³adania ofert: do 4 czerwca 2014r. (¶roda)
Termin wykonania us³ugi: 04 lipca 2014r. w godz. 20.00-21.00 i 22.00-23.00
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. 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; 58-573 Piechowice. Dodatkowe informacje pod nr tel. :
75 76 17 201
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