Załącznik nr 2 Instrukcja dla oferenta
Opis skrótów
Operacja – projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim z
siedziba w Lublinie , ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Lubelskiego a Miastem Międzyrzec Podlaski reprezentowanym przez Burmistrza
Miasta Międzyrzec Podlaski realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”;
Piknik z „Klimatem” – operacja o nazwie Piknik z „Klimatem” – promocja walorów turystycznych
obszarów objętych LSR.
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015
roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140);
LGD - Bialskopodlaska Lokalna Grupa działania będąca lokalna grupą działania o której mowa w art.
1pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. z 2018 r. poz. 140);
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja koncertu oraz konferencji podczas
operacji Piknik z „Klimatem”
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach
PROW zgodnie z podpisaną umową Nr 01113-6935-UM0312267/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Przedmiot zamówienia obejmuje
1. Wynajem sceny oświetlenie i nagłośnienie: profesjonalna scena o wymiarach minimum 10
m szerokości i 8 m głębokości, wysokość minimum 6 metrów, zadaszona, posiadająca kotary
z 3 stron, materiał nie przepuszczający światła, posiadająca wszystkie atesty bezpieczeństwa,
wraz z transportem i montażem przy ul. Zahajkowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na terenie
Międzyrzeckich Jeziorek, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Scena
przygotowana i dostępna do występu w dniu 19 czerwca 2020 r.
Oświetlenie i nagłośnienie przed przybyciem Zespołów system powinien być podłączony i
poprawnie zestrojony oraz sprawdzony pod kątem poprawności działania wszystkich
połączeń. Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju szmery i przydźwięki. profesjonalne
nagłośnienie frontowe, wielkość i moc systemu powinny zapewnić odpowiednie pokrycie
dźwiękiem strefy dla publiczności, gwarantując natężenie dźwięku na poziomie minimum
110dBA SPL. Przy stanowisku realizatorskim bez słyszalnych zniekształceń. Komplet
mikrofonów, monitorów odsłuchowych oraz niezbędnego okablowania, potrzebnego do
nagłośnienia dwóch zespołów, występujących na koncercie, w ramach Pikniku z „Klimatem”,
zgodnie z ich riderami technicznymi. Konsola cyfrowa min. 32 kanały. Obsłucha techniczna i
akustycy wraz z transportem nagłośnienia. Oświetlenie: dostosowane do parametrów sceny i
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potrzeb zespołów (reflektory np. PAR 64, Martin MAC 700, Robe 700E, ClayPaky AlphaSpot
HPE 700 lub inne równoważne).
Koszty energii elektrycznej – zapewnienie energii elektrycznej w dniu 19.06.2020 r. od
godziny 18 do godziny 23 na terenie „Międzyrzeckich Jeziorek” w Międzyrzecu Podlaskim
przy ul. Zahajkowskiej na potrzeby imprezy Piknik z „Klimatem”. O zabezpieczeniu 100A –
koszty poboru energii elektrycznej, koszty wykonania tymczasowego przyłącza
energetycznego wraz z kosztami wszystkich uzgodnień i niezbędnych opracowań
technicznych, dystrybucja energii elektrycznej PGE Dystrybucja S. A. Lublin. Zamawiający
dopuszcza pobór energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego o mocy min. 70 kW w
osłonie akustycznej, poziom hałasu z odległości 7 m nie większy niż 70 dB.
Usługa – koncert zespołów: honorarium dla dwóch zespołów, które wystąpią w ramach
Pikniku z „Klimatem”, w tym jednego cover band i jeden suport. Repertuar – muzyka np.
poprockowa. Nie dopuszcza się zespołów, metalowych, disco polo, jazzowych i muzyki
klasycznej. Zespół suportowy powinien składać się minimum z 3 osób występujących na
scenie (grających i/lub śpiewających). . Zespół cover band powinien składać się minimum z 4
osób występujących na scenie (grających i/lub śpiewających).
Zapewnienie minimum 40 minutowego koncertu suportowego.
Zapewnienie minimum 70 minutowego koncertu zespołu cover bandu plus 10 minut bis.
Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać nazwę zespołu oraz przykładowe nagranie
wykonywanych utworów.
Zapewnienie garderoby i kateringu według Riderów zespołów. Opłata za prawa autorskie
ZaiKS – zapewnienie opłaty za prawa autorskie za koncert zespołów podczas Pikniku z
„Klimatem”.
Zabezpieczenie medyczne: zapewnienie opieki medycznej uczestnikom Pikniku z
„Klimatem” w dniu 19 czerwca 2020 r. od godz. 14.00 do godz. 23.00 tj. karetki z kierowcą i
ratownikiem medycznym oraz straż pożarna i policja.
Ochrona: niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Pikniku z „Klimatem” w
dniu 19.06.2020 r. Minimum 30 ochroniarzy oraz zabezpieczenie terenu przy scenie ciężkimi
barierkami, pozostała część sceny barierkami lekkimi, cały teren imprezy zostanie ogrodzony
barierkami lekkimi/lub taśmą.
Sanitariaty: dostarczenie sanitariatów przenośnych z serwisem i transportem, min. 10 sztuk,
w tym 2 szt. VIP na teren Międzyrzeckich Jeziorek w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 19.06.
2020 r.
Organizacja konferencji: wynajem lokalu przystosowanego do obsługi i organizacji
konferencji dla 30 osób w ramach Pikniku z „Klimatem” w dniu 19.06.2020 r. Lokal w
pobliżu Międzyrzeckich Jeziorek, wyposażony w rzutnik, komputer, ekran. Konferencja
odbędzie się w godz. 18.00-20.00 poświęcona promocji turystyki i rekreacji w obszarze
Lokalnej Strategii Rozwoju BLGD. Opracowanie i druk zaproszeń na konferencję oraz
rozesłanie do osób biorących w niej udział po wcześniejszym ustaleniu listy gości z
zamawiającym.

