
 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                         Bartoszyce 09.04.2018r. 

 

Wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia 

Kategoria zapytanie cenowe 

Organizator 
zapytania 

Bartoszycki Dom Kultury 

Adres ul. Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce  

Powiat bartoszycki 

Województwo warmińsko-mazurskie 

Państwo Polska 

Telefon tel/fax 89 762 23 89 

E-mail dyrektorbdk@wp.pl 

Przedmiot 
zapytania 

Wynajem sceny, zadaszenia, oświetlenia i nagłośnienia wraz z obsługą techniczną 
połączoną z montażem oraz demontażem wymaganych przedmiotów zamówienia. 
Kompleksowa realizacja zespołów występujących w trakcie trwania imprezy przez 
realizatora frontowego, monitorowego,  techników scenicznych oraz realizatora i 
techników oświetlenia. 

Opis przedmiotu Bartoszycki Dom Kultury zaprasza do składania ofert na wynajem sceny, oświetlenia, 
nagłośnienia - podczas imprezy plenerowej pn. „Międzynarodowe Dni Regionu 
Bartoszyce ‘2018". 
 impreza trzydniowa,  w dniach 1-2-3 czerwca 2018 r. na Placu Bohaterów Westerplatte 
w Bartoszycach, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz riderami 
nagłośnieniowymi i  oświetleniowymi, MESAJAH z zespołem Riddim Bandits, Ania 

Rusowicz z zespołem, Rafał Brzozowski z zespołem z uwzględnieniem pozostałych 
zespołów artystycznych występujących podczas trwania imprezy.  Szczegółowy program 
imprezy zostanie przekazany wyłonionemu oferentowi  z miesięcznym wyprzedzeniem. 
Gotowość systemu wymagana jest w dniu 1 czerwca 2017r. na godz. 12:00. 

 

                                         
 

 

 

 

Termin realizacji zadania: 1- 2-3.06.2018r.   

Opis przedmiotu zamówienia: 

ul. Bohaterów Warszawy 11 

11-200 Bartoszyce 

tel/fax 089 762 23 89 
http://bdkbartoszyce.pl 

 

 

 

http://bdkbartoszyce.pl/


I.  NAGŁOŚNIENIE: 

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA WIDOWNI (FOH) 

Wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na terenie Placu Bohaterów 

Westerplatte w Bartoszycach (obszar do pokrycia dźwiękiem 150 x 80 metrów)  za 

pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo. System nagłośnieniowy 

złożony z zestawów głośnikowych jednego producenta, z dedykowanymi 

wzmacniaczami mocy z wbudowanymi procesorami DSP z możliwością zdalnego 

zarządzania ze stanowiska FOH. Akceptowane wyłącznie  systemy , przeznaczone do 

obsługi dużych wydarzeń plenerowych np: L-Acoustics K1, K2, V-Dosc, d&b 

audiotechnik J-Series, Adamson E12 itp. Nie będą akceptowane kolumny głośnikowe 

dedykowane dla , klubów, z serii oznaczonych najczęściej jako: “PORTABLE”, “MULTI 

PURPOSE”, “BUDGET”, lub “CLUB”, “COMPACT”, “SMALL FORMAT”.   

System musi składać się z minimum: 

a) 2 gron głównych, gdzie każde zbudowane będzie z co 

najmniej  12 zestawów głośnikowych szerokopasmowych typu 

line-array  oraz opcjonalnych modułów downfill (dla których 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawów 

szerokopasmowych mniejszych rozmiarów. Zestawy 

szerokopasmowe line array o konstrukcji składającej się z 

minimum 2 przetworników o średnicy nie mniejszej niż 10” 

oraz drivery wysokotonowe ze zmianną charakterystyką 

propagacji w poziomie, 3 drożne.  

b) niezależnych zestawów głośnikowych szerokopasmowych 

w ilości nie mniejszej niż 6 szt. pełniących funkcję 

frontfill, składające się z przetwornika o średnicy nie 

mniejszej niż 10” oraz drivera wysoko-tonowego - 

zestawy te muszą być rozmieszczone tak by nie zasłaniały 

widoku publiczności - nie mogą znajdować się na scenie. 

Muszą zostać umieszczone tak by łączna wysokość 

konstrukcji na której będą się znajdowały oraz zestawu 

głośnikowego nie była wyższa niż scena. 

c)  nie mniej niż 8 (oraz uwzględniając że minimalna ilość 

zestawów niskotonowych musi być zgodna z zaleceniami 

producenta wykorzystywanego systemu nagłośnieniowego 

głównego) zestawów niskotonowych ustawianych na 

ziemi o konstrukcji składającej się z minimum 2 

głośników o średnicy nie mniejszej niż 18”. 

1.3 System musi zostać podwieszony na konstrukcji scenicznej 



dostarczonej przez Wykonawcę techniki scenicznej. Wszystkie 

zawiesia muszą zostać wykonane za pomocą atestowanych 

elementów.  

1.5 Wymagana konfiguracja procesorów systemu umożliwiająca podanie 

sygnału jako LR oraz LR+SUB z auxa 

1.6 Wymagane jest przygotowanie systemu nagłośnieniowego przy 

użyciu dedykowanych narzędzi pomiarowych.  

1.7 System nagłośnieniowy musi zapewnić następujące parametry 

akustyczne: 

Kierunkowość / pokrycie założonej widowni: 

• obszar 150 m długi (od sceny), 80 m szeroki, symetryczny 

• poza widownią spadek SPL nie mniejszy niż 6 dB / podw. 

odl. we wszystkich kierunkach 

Dla potwierdzenia spełnienia wymagań wykonawca do oferty zobowiązany 

jest dostarczyć wyniki symulacji. 

II. KONSOLETA MIKSERSKA FOH 
- Konsoleta mikserska powinna być ustawiona w osi sceny,  na podeście max. 20 cm.  

- Wysokość zadaszenia namiotu/konstrukcji stacka nie mniejsza niż 2,5m licząc od 

podestu do dolnej krawędzi zadaszenia. 

- Boczne i tylna ściana zabezpieczenia stacka muszą być łatwo demontowalne (zamek, 

rzepy), domyślnie zdjęte, zakładane wyłącznie przy niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych. 

- Konstrukcja stacka musi zapewniać realizatorowi kontakt wzrokowo-słuchowy z całym 

systemem nagłośnieniowym oraz swobodę poruszania się. 

- Nie akceptujemy rozwiązań typu small-mid format mixer, np. Yamaha 01v96 itp. 

Akceptowane są konsolety cyfrowe przeznaczone do średnich i dużych wydarzeń, np. 

Soundcraft seria Vi, Yamaha seria CL, Digidesign/Avid seria Profile, Midas seria PRO/M. 

1. PROCESOR GŁOŚNIKOWY 
Dedykowany wyłącznie do danej aparatury cyfrowy procesor głośnikowy, bądź procesor 

uznanych 

firm ( DOLBY LAKE, XTA, BSS, KLARK TEKNIK, ).Funkcję procesora może też 

stanowić komputer do zarządzania systemem nagłośnienia. 

2. SYSTEM ROZDZIAŁU I DYSTRYBUCJI DŹWIĘKU 
Niezbędny jest profesjonalny system rozdziału i dystrybucji dźwięku, gwarantujący 

wielokanałowe (min. 64 kanały), dostarczenie wszystkich źródeł dźwięku dla konsolety 

frontowej oraz monitorowej. Urządzenia muszą zapewniać odbiór czystego, wolnego od 

przydźwięków, wszelkich zakłóceń i przesterowań wielokanałowego sygnału. 

  

III. SYSTEM ODSŁUCHOWY (MON) 

- KONSOLETA MONITOROWA 



- Wymagamy użycia konsolety cyfrowej, posiadającej co najmniej 32 wloty/16 wylotów, 

np. Yamaha  serii CL/QL, Soundcraft seri Vi, Midas serii PRO/M, Behringer (tylko model 

X32).   

- KOLUMNY ODSŁUCHOWE 
Dopuszczone są wyłącznie wysokiej klasy modele kolumn odsłuchowych 

przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań. Należy zapewnić co najmniej  

10 jednakowych kolumn odsłuchowych typu „wedge”, wysokiej klasy, dodatkowo należy 

zapewnić taki sam monitor na stanowisku konsolety monitorowej .    

 

-drumfill : 
Wysokiej jakości trójdrożny system głośnikowy pełno pasmowy z aktywnym podziałem 

częstotliwości,( oddzielny subwoofer min. 1x 18” plus kolumna mid-high ), zestaw 

drumfill powinien być tego samego producenta, co cały zestaw monitorowy. 

 

IV. WZMACNIACZE MOCY  
 

Do zasilenia w/w jednorodnych elementów systemu monitorowego  wymagane są 

wzmacniacze mocy tego samego producenta, posiadające wbudowane procesory DSP z 

nastawami fabrycznymi producenta dla poszczególnych elementów. Wzmacniacze całego 

systemu monitorowego powinny być połączone dodatkowo w sieć przy pomocy np. 

przewodu typu CAT5e i podłączone do komputera z oprogramowaniem producenta 

przeznaczonym do monitorowania stanu,  zarządzania, equalizacji i optymalizacji 

częstotliwościowo-fazowej systemu. Komputer bezwzględnie powinien znajdować się na 

stanowisku MON realizatora monitorowego, z możliwością wglądu i nanoszenia 

ewentualnych poprawek przez realizatorów monitorowych podmiotów wykonawczych. 

 

 

 

 

UWAGA ! 

a) Aparatura nagłośnieniowa łącznie z rozstawieniem statywów, mikrofonów, di-box, 

zasilania (sprawdzone przeloty) zgodnie z dostarczonymi wg rideru Artystów „stage 

planami” powinna być uruchomiona i sprawdzona na około  godzinę przed próbą.   

b)  System nagłośnieniowy musi być bezwzględnie wolny od brumów i przydźwięków. 

c) Instalacja elektryczna musi być bezwzględnie sprawna, sprawdzona na okoliczność 

zaistnienia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zaopatrzona w ważne 

atesty. 

d) Wszystkie gniazdka sieciowe udostępnione na scenie powinny być zaopatrzone w 

bolec uziemiający. 

e) Konfigurację aparatury dla potrzeb koncertu należy opracować w odpowiednim, 

dedykowanym dla danego systemu dźwiękowego programie symulacyjnym. 

Wymagany jest dokładny projekt wraz z przedstawionym  pokryciem terenu. 

Opracowanie należy dodać jako załącznik wraz ze składaną ofertą, w formie 

pisemnej (graficznej).. Realizator frontowy Artysty powinien mieć bezwzględną 

możliwość wglądu do programu i symulacji, w związku z tym na komputerze 

sterującym nagłośnieniem powinno być zainstalowane oprogramowanie producenta 

na którym w/w opracowanie będzie udostępnione. 

 

 

 

 



V.  DOSTARCZENIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ ZADASZONEJ ESTRADY 

 (wszystko musi posiadać wymagane atesty) 

a) Scena o wymiarach podestu min 12x10m między słupami, o wysokości min 170 cm  

składająca się z równych i stabilnych podestów, całkowicie zadaszona,  

b) Boczne siatki oraz tylny horyzont  w kolorze czarnym, przepuszczające powietrze w 

razie wietrznej pogody, nie przepuszczające wody w razie deszczu.  

 

c) Scena oprócz wymogów zawartych w riderach, musi posiadać schody po obu jej 

stronach o szerokości min 2 m. Wejście na scenę , zabezpieczone poręczami z obu stron 

schodów oraz barierki ochronne z tyłu sceny  

d) Scena musi być wyposażona w  podesty o rozmiarach 2m x 2m lub2 x3m (risery), 

ustawione symetrycznie po dwóch stronach sceny, umożliwiające montaż zespołów 

podczas występu drugiego wykonawcy oraz występy zespołów tanecznych.  

e) Z lewej lub z prawej strony sceny  na dodatkowym podeście musi być usytuowane 

profesjonalne, zadaszone i osłonięte z trzech stron miejsce realizacyjne monitorowe. 

Zadaszenie reżyserki w kolorze czarnym. 

f) wskazany jest trap załadunkowy usytuowany w miejscu dojazdu do sceny 

g) Centralnie w osi sceny w połowie długości widowni musi być usytuowane 

profesjonalne, zadaszone i osłonięte z trzech stron miejsce realizacyjne na podwyższeniu 

min. 20 cm. 

h). najazdy kablowe - nie dopuszcza się wykonania tunelu z barierek, kable należy 

poprowadzić w najazdach. 

VI. Oświetlenie wg. Riderów zawartych w załączniku nr 1 SIWZ 

Agregat prądotwórczy min. 150Kva  

 

 

Miejsce i termin 
składania ofert 

Oferty należy składać drogą pocztową lub elektroniczną  w ciągu 5 dni od momentu 
ogłoszenia zapytania, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 13.04.2018. do godz. 12:00 
na adres:  
                Bartoszycki Dom Kultury 
                ul. Bohaterów Warszawy 11 
                 11-200 Bartoszyce 
                 e-mail: dyrektorbdk@wp.pl 

 

Wymagania Główne warunki udziału w zapytaniu cenowym : 
1. wiedza i doświadczenie 
2. wykonawca wykaże, że spełnia wymagane warunki techniczne oraz sprzętowe 
3. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

mailto:dyrektorbdk@wp.pl


składania ofert  wykonał należycie co najmniej kilka usług, polegających na 
zorganizowaniu i przeprowadzeniu min.  imprezy masowej artystyczno – rozrywkowej dla 
ponad 5.000 widzów. 
4. przedstawi posiadane referencje 
5. dodatkowym atutem będzie użycie rozwiązań ekologicznych np.urządzenia 

oświetleniowe na źródłach światła LED, dostarczenie garderób jako wartości dodanej. 

6. do oferty należy dołączyć wizualizację komputerową 3d sceny wraz z 

proponowanym sprzętem. 
 

Źródło Internet i własne  

Forma przetargu zapytanie cenowe 
Składający zapytanie zastrzega sobie prawo do ogłoszenia drugiego zapytania w 
przypadku braku ofert spełniających oczekiwania.  

Data dodania 
oferty 

09.04.2018r. 

 

O Wyborze najkorzystniejszej oferty poinformujemy Państwa na stronie internetowej 

http://bdkbartoszyce.pl najpóźniej w dniu 16.04.2018 r. 

 

 

                                                                                                               Dyrektor Bartoszyckiego Domu Kultury 

                                                                                                                                    Kamil Runiewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki (dostępne na stronie http://bdkbartoszyce.pl 

 do SIWZ stanowią 

http://bdkbartoszyce.pl/
http://bdkbartoszyce.pl/


 

 Rider nagłośnieniowy i oświetleniowy Mesajah z zespołem Riddim 

Bandits 

 Rider nagłośnieniowy i oświetleniowy Ani Rusowicz z zespołem 

 Rider nagłośnieniowy i oświetleniowy Rafała Brzozowskiego z zespołem 


