
                                                                 

Gmina Miejska Piechowice i Piechowicki Ośrodek Kultury 
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53 

tel. 75 76 17 201; e-mail: informacja@piechowice.pl 
realizując zamówienie zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

( Dz.U.poz. 2019) oraz Ustawy z dnia 27 listopada 2020r O zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty  budowlane 

lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 288,1492 i 1517 )  

 

 

ZAPRASZAJĄ 

do złożenia oferty cenowej  

na potrzeby realizacji głównej imprezy miejskiej 

 pn. KRYSZTAŁOWY WEEKEND  

                                                                   dotyczącej zadania: 

 
wynajęcie kompleksowej obsługi technicznej i akustycznej w dniu 3 lipca 2022r, w tym: 

 

1.Wynajęcie profesjonalnej, zadaszonej estrady wraz z obsługą w dniu 3 lipca 2022r.  ( tj. niedziela )           

o min wymiarach 7m x 8m, która przekazana zostanie do dyspozycji Zamawiającego od                               

godz. 14.00 do godz. 19.00.  Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i  demontaż, obsługę w trakcie imprezy. 

Podczas imprezy na estradzie pojawią się amatorskie zespoły muzyczne i taneczne.  

2. Wynajęcie profesjonalnego oświetlenia estrady wraz z obsługą w dniu 3 lipca 2022r , które przekazane 

zostanie do dyspozycji Zamawiającego wraz z estradą tj. od godz. 14.00 do godz. 19.00. Koszt usługi obejmuje: 

transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy. Podczas imprezy na estradzie pojawią się amatorskie 

zespoły muzyczne i taneczne. 

  

3.Wynajęcie profesjonalnego nagłośnienia estrady wraz z obsługą w dniu 3 lipca 2022r, które przekazane 

zostanie do dyspozycji Zamawiającego od godz. 14.00 do godz. 19.00. Koszt usługi obejmuje: transport, 

montaż i demontaż, obsługę akustyczną w trakcie imprezy. Podczas imprezy na estradzie pojawią się 

amatorskie zespoły muzyczne i taneczne. Minimalne wymagania techniczne określa Załącznik do niniejszego 

zaproszenia tj. RIDER TECHNICZNY OGÓLNY, który jest integralną częścią niniejszego zaproszenia  

 

 

Termin składania ofert:  do 11 kwietnia 2022r  (poniedziałek) 

 

Termin i miejsce wykonania usługi:  3 lipca 2022r, Piechowice  / plac przed dworcem PKP) 

 

 

 

Kryterium wyboru oferenta będzie najniższa oferowana cena obejmująca  

całość usługi wg w/w harmonogramu. 

 

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl lub dostarczyć      

osobiście (ewentualnie  listownie za pośrednictwem poczty) do Piechowickiego Ośrodka Kultury,             

ul. Kryształowa  53; 58-573 Piechowice. 

Jednocześnie prosimy o składanie ofert na obowiązującym formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

zaproszenia , lub do pobrania ze strony www.pok.piechowice.pl / zakładka PROJEKTY czy też w  

Piechowickim Ośrodku Kultury -  Piechowice, ul. Kryształowa 53 

                                       Dodatkowe informacje pod nr tel. : 75 76 17 201 

mailto:informacja@piechowice.pl
http://www.pokpiechowice.pl/

