
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OBSŁUGA TECHNICZNA (REALIZACJA NAGŁOŚNIENIA ORAZ OŚWIETLENIA) 
PRÓB ORAZ SPEKTAKLI  W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU 

TEATRÓW TAŃCA SCENA OTWARTA W TARNOWIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, 

ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, tel. 0-14 633 46 00; fax 0-14 633 10 52.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
OBSŁUGA TECHNICZNA (REALIZACJA NAGŁOŚNIENIA ORAZ OŚWIETLENIA) 

PRÓB ORAZ SPEKTAKLI  W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU 
TEATRÓW TAŃCA SCENA OTWARTA W TARNOWIE

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  obsłudze  technicznej  /realizacja 
nagłośnienia oraz oświetlenia/   prób oraz spektakli   w ramach Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie zgodnie z przedstawioną niżej charakterystyką:

Opis sceny Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach:
- głębokość sceny / proscenium – horyzont / – 11 m,
- szerokość sceny w świetle portalu – 11  m,
- wysokość sceny  w świetle portalu -5 m,
- wysokość przy horyzoncie – 7 m,
- wysokość sceny od poziomu rzędu „O” widowni – 1 m,
- czarne oko tarowanie, czarne deski podłogi, czarny naciąg baletowy
- widownia 585 miejsc.
Opis oświetlenia sceny :
- stół oświetleniowy ETC Congo Junior
- Most nr 1 / przy horyzoncie/  naświetlacze halogenowe /9 szt./,  par 64 / 4 szt./ 4 szt. głowy Robin
-Most nr 2 – par 64 / szt. 4/, reflektory Fresnel / 3 szt./, 3 szt. głowy Robin
- portal - reflektory  PC, Fresnel  łącznie 14 szt.
- boki proscenium po 4 szt. z każdej strony proscenium – reflektory PC, Fresnel



- kładka nad widownią / środek widowni/ 15 szt. reflektorów w tym  8 szt. profilowe,  4 szt. typu PC 
oraz 3 szt. Fr.

Zakłada  się  możliwość  wykorzystywania  oświetlenia  Zamawiającego  łącznie  z  oświetleniem 
Wykonawcy.
Zestawienie spektakli, terminy oraz tytuły prezentacji :
29.09.2011.- spektakle finałowe  warsztatów tańca współczesnego
01.10.2011 –  Theater Bielefeld Niemcy,  „My Hotel Paradise”
02.10.2011 - State Theatre of Košice,  Slovakia “Carmen”
04.10.2011 - Lubelski Teatr Tańca,   „ Nana”
05.10.2011 - Marta Pietruszka – choreograf „ 1287”
07.10.2011 – Art Color Ballet Kraków
08.10.2011 - Aura Dance Theatre Litwa, “Time Line”
09.10.2011 - Polski Teatr Tańca,    „Lato-Red Sun”  „Jesień-Nuembir”    
11.10.2011 - Teatr Dada von Bzdulow,     „Czerwona trawa”
12.10.1011 - Występ uczniów Szkoły Baletowej w Bytomiu,   
13.10.2011 - Teatr Rozrywki Chorzów,   „Zobacz Alicjo”
15.10.2011 - 420 PEOPLE Czechy,  Sacrebleu Small Hour  Golden Crock  
16.10.2011 - Teatr Opery i Baletu Lwów, „Stworzenie świata”
W okresie trwania festiwalu /29.09-16.10.2011r./ przewiduje się realizację lekcji mistrzowskich tańca.
Szczegółowe terminy realizacji lekcji zostaną podane Wykonawcy nie później niż w dniu 28.09.2011r.

Zastrzega się możliwość zmiany tytułu spektaklu, wykonawcy oraz daty spektaklu w obrębie 
ramowych dat festiwalu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
92370000-5 Usługi techników dźwięku
71356000-8 Usługi techniczne
79953000-9 Usługi w zakresie organizacji festiwali

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
16 października 2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.  3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny 
spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali należycie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min.  2 usługi polegające na 
obsłudze  technicznej  spektakli  scenicznych.  Zamawiający  wymaga  załączenia 
dokumentu  potwierdzającego,  że  usługi  zostały  wykonane  należycie  –  np. 
referencje,  opinie  zamawiających,  na  rzecz  których  zamówienia  zostały 
zrealizowane.

W  przypadku, gdy Wykonawca  polega na wiedzy i  doświadczeniu - zasobach innych  
podmiotów   (niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków)  
podmiot ten musi uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów musi  
wynikać,  że  te  podmioty  zrealizowały  należycie  zamówienia  jak  wyżej,  a  Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do  
dyspozycji zasobów na okres korzystania a nich przy wykonywaniu zamówienia.

W  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  (będących  w  trakcie  realizacji) 
dokumenty muszą potwierdzać, że usługa jak wyżej wykonywana jest należycie.

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści 
oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.1.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował min:

- 40 szt. reflektorami Par 64
- 10 szt. reflektorami PC 1000 W
- 10 szt. reflektorami Profil ze skrzydełkami 1000 W
- 5 szt. reflektorami Fresnel  2000 W
- 8 szt. Linestr
- 4 szt. reflektorami wyładowczymi 1200 W  z schuterem
- 4 reflektorami do zewnętrznego oświetlenia budynku typu LED CITY COLOR 432    
- 4 reflektorami typu  CENTAURY COLOR  2500    
- wytwornicą  dymu
- okablowaniem do podłączenia reflektorów
- kablem zasilającym do regulatorów świateł o długości 50 m
-  odtwarzaczem  DVD  nie  wyświetlającym  w  trakcie  zmian  poszczególnych  tracków 
funkcji / pauza, play /
- projektorem video o jasności 5 000 lumenów
- odtwarzaczem płyt CD
- reflektorem prowadzącym 2kW
- konstrukcją aluminiową systemu qadrosystem  /do wykonania rampy oświetleniowej w 
formie kwadratu o boku 10 m i wysokości 6 m/
- pulpitem świateł
- dodatkowymi regulatorami świateł   / min  40 obwodów/ 
- min 24 kanałowym mikserem nagłośnieniowym z parametryczną korekcją na każdym 
kanale,  każdy  kanał  wyposażony  w  insert  oraz  tłumik  -20db  filtr  górnoprzepustowy 
zasilanie phantom, wskaźnik obecności sygnału w kanale, minimum 8 wysyłek AUX z 
przestawianym punktem pracy pre/post



- czterema głośnikami odsłuchowymi ustawianymi „na przestrzał sceny” na statywach
- nagłośnienie widowni 3kW na stronę

o Zamawiający dokona oceny spełniania  warunku na podstawie analizy treści 
oświadczenia i dokumentu, o których mowa w pkt. III.4.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
○ Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona  oceny 

spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○ Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona  oceny 
spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.4)  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE 
MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1)  W  zakresie  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę  warunków,  o  których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  z  podaniem 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,  
że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

• wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz 
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,.

Osoby  fizyczne  składają  oświadczenie  w  zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:

• Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)



Jeżeli Wykonawca w przetargu (niezależnie od charakteru prawnego łączących stosunków 
z innymi podmiotami) polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami.  Przedstawia w tym celu pisemne 
zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Jeżeli  w kraju  pochodzenia  osoby lub  w kraju,  w którym wykonawca  ma  siedzibę  lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt III.4.3.1) 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  
zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
III.7)  Czy ogranicza  się  możliwość  ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne  tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Przewiduje się zmiany umowy w zakresie terminu wykonania usług, w przypadku wystąpienia 
obiektywnych  przesłanek  niezależnych  od  wykonawcy  i  zamawiającego,  a  powodujących 
niemożność  dochowania  terminu,  w  szczególności  wynikających  ze  zmiany  harmonogramu 
spektakli.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych 
warunków zamówienia: www.mck.tarnow.pl zakładka „o nas” / „przetargi”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mościckie 
Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 11.08.2011 do godz.  11.00,  miejsce:  Mościckie  Centrum Kultury w Tarnowie 
Mościcach, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu  
ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Projekt pt. Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów  Tańca  SCENA  OTWARTA  w  Tarnowie  współfinansowany  jest  przez  Unię 

http://www.mck.tarnow.pl/


Europejską  oraz  budżet  województwa  małopolskiego  w  ramach  Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
IV.4.17)  Czy przewiduje się  unieważnienie  postępowania o udzielenie  zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA),  które  miały  być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2011 r.

Tarnów, 03.08.2011 r.


	W  przypadku, gdy Wykonawca  polega na wiedzy i doświadczeniu - zasobach innych podmiotów  (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) podmiot ten musi uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów musi wynikać, że te podmioty zrealizowały należycie zamówienia jak wyżej, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania a nich przy wykonywaniu zamówienia.

