Zamawiający: Stowarzyszenie LIDER A4
55-040 Kobierzyce
ul. Witosa 15
NIP: 896-14-72-454
REGON: 020831725
Do wszyscy oferenci:
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07.08.2018
Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 17.08.2018 na współorganizację VIII edycji „FESTIWALU 4
ŻYWIOŁÓW” w Bielanach Wrocławskich (parking Centrum Auchan) dniu 22 września 2018 roku
w następujących obszarach: (Zamawiający oczekuje ofert częściowych na wybrany zakres zadań, od oferentów
spełniających dodatkowe wymagania, o których mowa poniżej)
ZAKRES ZADAŃ:
ZADANIA GRUPA A – TECHNICZNA ORGANIZACJA
1. Wynajem sceny wraz z obsługą techniczną (przewiezienie, posadowienie oraz powieszenie banneru
Festiwalowego (baner jest w posiadaniu zamawiającego), złożenie po imprezie) Minimalne wymiary
powierzchni sceny 7,5 m x 12 m. Zamawiający dopuszcza możliwość ustawienie sceny i podestów,
które łącznie ze sceną spełnią powyższe kryterium dot. wielkości wolnej powierzchni scenicznej .
2. Nagłośnienie i oświetlenie sceny ( wynajem sprzętu oraz obsługa nagłośnienia i oświetlenia podczas
imprezy) uwzględniające potrzeby techniczne niezbędne dla występów artystów lokalnych tj.:
- system nagłośnieniowy PA zapewniający pokrycie dźwiękiem obszar co najmniej 5 tyś. m kw.;
- monitory odsłuchowe 5 sztuk
- mikrofony bezprzewodowe 4 sztuk
- mikrofony przewodowe 4 sztuk
- realizacja dźwięku przed sceną i na scenie
3. Zaopatrzenie w energię elektryczną urządzeń festiwalowych (scena, nagłośnienie, stoiska
wystawiennicze) wraz obsługą, umożliwiającą bezpieczne i nieprzerwane zasilanie energią urządzeń
elektrycznych, poprzez zapewnienie co najmniej 6 punktów dostępu, każdy z odrębnym
zabezpieczeniem. Przewidywane zapotrzebowanie łączne ok.50 KW. Scena, nagłośnienie i oświetlenie
ok. 20 KW, stoiska wystawiennicze ok. 30 KW
4. Wynajem namiotów wyposażonych w stoły i ławy wraz z obsługą techniczną: przewiezienie,
posadowienie na terenie utwardzonym bez możliwości zakotwienia w podłożu, zamocowanie banerów
promocyjnych – banery są w posiadaniu organizatora, złożenie namiotów po imprezie:
1) Namioty lub hala namiotowa umożliwiająca organizację 40 stoisk wystawienniczych jarmarku (min.
2 mb. Każde stoisko – stół i dwie ławy );
2) 6 szt. namiotów o powierzchni ok. 16m kw; - stół i dwie ławy w każdym namiocie
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3) 5 szt namiotów o powierzchni ok. 9 m kw. - stół i dwie ławy w każdym namiocie
Namioty muszą być w stanie faktycznym i kształcie tworzącym jednolitą i estetyczną całość.
Proszę podawać cenę za wynajem i ustawienie namiotów z wyposażeniem, ze wskazaniem ilości i
wymiarów namiotów, których dotyczy cena w złożonej ofercie. Namioty muszą być ustawione w dniu
festiwalu i dostępne dla wystawców od godziny 12.00 maksymalnie do godz. 22.00.
5.

Zapewnienie obsługi cateringowej, polegającej na dostarczeniu posiłku dla osób zaangażowanych we
współorganizację festiwalu. Zamawiający wymaga by oferta zawierała minimum dwie opcje posiłku:
opcja mięsna i opcja wegańska. Posiłki powinny być dostępne i wydawane, na podstawie talonu
przygotowanego przez organizatora, w sposób ciągły w godzinach co najmniej od 15.00 do 21.00
Proszę podać cenę za 1 porcję przy założeniu, że organizator zamówi min. 150 porcji, ostateczna ilość
zamówionych porcji określona zostanie w zamówieniu. Do oferty proszę dołączyć propozycję menu.

6. (Część zapytania ofertowego skierowana do wystawców festiwalu zgłoszonych do udziału w jarmarku)
Zorganizowanie poczęstunku dla gości festiwalu zaproszonych imiennymi zaproszeniami w formie
degustacji produktów lokalnych. Proszę podać cenę za 1 porcję przy założeniu, że organizator zamówi
min. 40 porcji, ostateczna ilość zamówionych porcji określona zostanie w zamówieniu. Do oferty
proszę dołączyć propozycję menu.

ZADANIA GRUPA

B – ORGANIZACJA WYSTAW, WYSTĘPÓW I KONKURSÓW, WARSZTATÓW

1. Prowadzenie imprezy (konferansjer) zgodnie z ramowym scenariuszem na podstawie własnego
scenariusza uwzględniającego następujące cele:
- Sprawna i aktywizująca/włączająca mieszkańców oraz gości festiwalu realizacja scenariusza imprezy
(występy, konkursy itd.)
- Informowanie o źródłach finansowania oraz o Lokalnej Grupy Działania Lider A4
- Promocja jarmarku i aktywności zorganizowanych poza sceną
Do oferty konieczne jest dołączenie portfolio obejmujące informacje o realizacji zadań podobnego
typu w okresie ostatnich 3 lat przez osobę, która będzie wykonywać zadanie opisane w ofercie.
2. Organizacja pokazu artystycznego na scenie prezentującego artystów i talenty lokalne oraz działalność
mieszkańców LIDER A 4 podobszar Kobierzyce. Zakres pokazu: twórczość dzieci i młodzieży oraz
kultywowanie tradycji ludowych/dawnych. Czas trwania pokazu 40 minut. Do oferty proszę dołączyć
ramowy scenariusz wraz z wykazem wykorzystywanych utworów (tytuł i autor) do umowy z ZAIKS
3. Organizacja pokazu artystycznego na scenie prezentującego artystów i talenty lokalne oraz działalność
mieszkańców LIDER A 4 podobszar Kąty Wrocławskie. Zakres pokazu: twórczość dzieci i młodzieży oraz
kultywowanie tradycji ludowych/dawnych. Czas trwania pokazu 40 minut. Do oferty proszę dołączyć
ramowy scenariusz wraz z wykazem wykorzystywanych utworów (tytuł i autor) do umowy z ZAIKS
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4. Organizacja pokazu artystycznego na scenie prezentującego artystów i talenty lokalne oraz działalność
mieszkańców LIDER A 4 podobszar Siechnice. Zakres pokazu: twórczość dzieci i młodzieży oraz
kultywowanie tradycji ludowych/dawnych. Czas trwania pokazu 40 minut. Do oferty proszę dołączyć
ramowy scenariusz wraz z wykazem wykorzystywanych utworów (tytuł i autor) do umowy z ZAIKS
5. Organizacja pokazu artystycznego na scenie prezentującego artystów i talenty lokalne oraz działalność
mieszkańców LIDER A 4 podobszar Żórawina. Zakres pokazu: twórczość dzieci i młodzieży oraz
kultywowanie tradycji ludowych/dawnych. Czas trwania pokazu 40 minut. Do oferty proszę dołączyć
ramowy scenariusz wraz z wykazem wykorzystywanych utworów (tytuł i autor) do umowy z ZAIKS
6. Organizacja pokazu artystycznego na scenie prezentującego artystów i talenty lokalne oraz działalność
mieszkańców LIDER A 4 podobszar Domaniów. Zakres pokazu: twórczość dzieci i młodzieży oraz
kultywowanie tradycji ludowych/dawnych. Czas trwania pokazu 40 minut. Do oferty proszę dołączyć
ramowy scenariusz wraz z wykazem wykorzystywanych utworów (tytuł i autor) do umowy z ZAIKS
7. (Część skierowana do zespołów/solistów związanych z obszarem LGD Lider A4 wykonujących muzykę
na żywo) Przygotowanie i wykonanie programu w ramach Koncertu, który przewidziany jest na scenie
festiwalu w godzinach od 19.30 do 22.00. Program powinien trwać od 30 do 40 minut Do oferty proszę
dołączyć listę utworów ze wskazaniem autorów do celu zawarcia ewentualnej umowy z ZAIKS, a także
nagranie fragmentu programu (co najmniej 3 utwory w formacie MP3)
8. Kompleksowa organizacja warsztatów dla uczestników festiwalu. Do oferty cenowej wymagane jest
dołączenie krótkiego scenariusza warsztatów, zawierającego: tytuł warsztatu, cel zajęć, czas trwania,
liczbę osób uczestniczących jednocześnie w zajęciach, sumaryczną liczbę osób, które mogą
potencjalnie skorzystać z zajęć w ciągu całego cyklu zajęć planowanych do przeprowadzenia w dniu
festiwalu oraz listę podstawowych narzędzi/ materiałów, które użyte będą do przeprowadzenia
warsztatu. Kompleksowa organizacja oznacza że oferent zapewnia organizację przestrzeni niezbędnej
do przeprowadzenia zajęć, niezbędny sprzęt i materiały a także osobę/osoby przeprowadzające
zajęcia.
9. Kompleksowa organizacja zajęć, zabaw i konkursów dla dzieci zapewniające atrakcyjne zajęcia przez
okres 4 godzin (15.00 -19.00) - do oferty cenowej wymagane jest dołączenie ramowego scenariusza wg
wymogów jak dla pkt.7. Kompleksowa organizacja oznacza że oferent zapewnia organizację przestrzeni
niezbędnej do przeprowadzenia zajęć, niezbędny sprzęt i materiały a także osobę/osoby
przeprowadzające zajęcia.
Dodatkowe wymagania od oferentów:
Wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień jeśli dana czynność tego wymaga. Ponadto wymagane jest
doświadczenie we współpracy z różnymi podmiotami w ramach organizacji przedsięwzięcia o charakterze
niekomercyjnym i organizacji działań o analogicznych do wyspecyfikowanych w zapytaniu na rzecz lokalnych
artystów i wystawców, mieszkańców. Dla zadań z zakresu GRUPY A z obszaru LGD Stowarzyszenie Lider A4.
Dla zadań z grupy B z danego podobszaru, dla którego zamierzają złożyć ofertę. Warunek jest niezbędny dla
zapewnienia, iż każdy z podobszarów będzie reprezentowany w sposób pełny i właściwy a wiec taki jaki może
zapewnić jedynie organizacja, która trwale i rzeczywiście współpracuje z podmiotami z danego podobszaru.
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Warunek będzie wstępnie weryfikowany na podstawie oświadczenia. Oferent na prośbę zamawiającego jest
zobowiązany udokumentować spełnianie tego warunku. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji
złożonych oświadczeń.
Dodatkowe informacje
Miejsce organizacji festiwalu. Gmina Kobierzyce, Bielany Wrocławskie teren przy CHAuchan
Czas trwania imprezy: 22 września 2018 od godziny 14.00 do godziny 22.00
Przewidywana liczba gości: średnio 500 osób uczestniczących jednocześnie w imprezie
Organizatorem FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW JEST STOWARZYSZENIE LIDER A4 - Lokalna Grupa Działania (LGD)
czyli partnerstwo osób i organizacji z obszaru 5 gmin, które działa w obszarze pożytku publicznego i nie dla
zysku. Festiwal 4 żywiołów nie ma zatem charakteru komercyjnego, przyjęty sposób organizacji festiwalu jest
spójny z tą ideą.
GRUPĄ DOCELOWĄ DZIAŁANIA SĄ MIESZKAŃCY OBSZARU LGD TJ GMIN: KOBIERZYCE, KĄTY WROCŁAWSKIE,
SIECHNICE, ŻÓRAWINA, DOMANÓW ORAZ TURYSCI I GOŚCIE.
Festiwal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie- w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Organizator tj. Stowarzyszenie LIDER A4 zapewnia:
- opłacenie zobowiązań wobec ZAIKS
- zgłoszenie informacji o imprezie do stosownych służb
- nadzór i koordynację pomiędzy poszczególnymi podwykonawcami organizacji festiwalu
- organizację biura festiwalu podczas imprezy
- promocję festiwalu i informację dla mediów
- nagranie filmu dokumentującego edycję VIII edycji festiwalu
- zapewnienia zaplecza zgodne z wymogami sanitarnymi dla wystawców
- zapewnienie ochrony festiwalu
- zapewnienie zabezpieczenia medycznego
- zapewnienie zabezpieczenia ppoż
Kryteria wyboru:
Zadania wymienione w części A zapytania: cena – 100% z pośród ofert spełniających warunki określone
w zapytaniu
Zadania wymienione w części B: cena stanowi 50% kryterium wyboru (najniższa cena = maksymalna
ocena tj. 50 pkt.), pozostałe 50% kryterium stanowi ocena punktowa programu (maksymalnie 50 pkt)
dokonywana, na podstawie dołączonych fragmentów/scenariusza/portfolio, przez komisję oceniającą.
Łącznie maksymalna możliwa ocena oferty dot. części B) zapytania to 100 pkt.
1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności
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b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) spełniają dodatkowe wymagania, o których mowa w zapytaniu ofertowym
3. Termin związania ofertą: do dnia 22.09.2018
5. Prosimy o przygotowanie oferty cenowej w kwotach brutto oraz podanie wartości podatku VAT.
Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT
6. Cena podana przez oferenta zawiera zryczałtowane koszty za realizacje kompleksowej usługi .
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania w całości lub części.
8. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia oraz spełnia wymagań
zamawiającego.
9. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów,
których oferta nie zostanie wybrana.

10. Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest:
Paweł Mazur, Tel 71 311 11 35 e-mail biuro@lgd-a4.pl
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