Złotów: Udostępnienie telebimu do transmisji spotkań Mistrzostw Europy w piłce nożnej w
dniach od 08 czerwca do 02 lipca 2012 r. oraz sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w
dniach od 29 czerwca do 02 lipca 2012 r.
Numer ogłoszenia: 3222 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 401418 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Al. Piasta 26, 77-400
Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2632288, faks 0-67 2632288.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie telebimu do transmisji
spotkań Mistrzostw Europy w piłce nożnej w dniach od 08 czerwca do 02 lipca 2012 r. oraz sceny
wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w dniach od 29 czerwca do 02 lipca 2012 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udostępnienie telebimu do transmisji spotkań
Mistrzostw Europy w dniach od 08 czerwca do 02 lipca 2012 r. oraz sceny wraz z oświetleniem i
nagłośnieniem w dniach od 29 czerwca do 02 lipca 2012 r. Złotowskiego Centrum Aktywności
Społecznej obejmuje: 1. Telebim wraz z montażem, demontażem i obsługą techniczną. Dostawa,
montaż i uruchomienie (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) telebimu do transmisji
meczów podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz innych imprez towarzyszących w dniach
od 08 czerwca do 02 lipca 2012 roku w Amfiteatrze Miejskim w Złotowie, ul. Partyzantów. Minimalne parametry techniczne ekranu: - rozmiar ekranu nie mniejszy niż 9m x 6m powierzchnia - nie mniejsza niż 54 m2 - kąt świecenia poziomy - nie mniej niż 130 stopni - kąt
świecenia pionowy - nie mniej niż 70 stopni - jasność świecenia - nie mniej niż 6500NT - raster
fizyczny - nie większy niż 16mm - rozdzielczość ekranu nie mniej niż 1152 x 768 pikseli - ilość
kolorów - min 16,7 mln - częstotliwość odświeżania - nie mniej niż 600Hz - wyświetlanie obrazu min 50 klatek na sekundę - przetwarzanie koloru - 16 bitowe - Skaler Video z sygnałem wejścia
HDMI, SDI zarówno ekran jak i jego osprzęt powinny sprostać trudnym warunkom
atmosferycznym w trakcie imprezy 1.1. Wraz z ekranem wykonawca ma obowiązek dostarczyć
system zarządzania oraz sygnał TV na wszystkie mecze w dniach od 08 czerwca do 01 lipca 2012 r.
w Amfiteatrze Miejskim w Złotowie, ul. Partyzantów. 1.2. Wykonawca jest dodatkowo
zobowiązany do: - dostarczenia wszystkich akcesoriów i okablowania niezbędnych do prawidłowej
pracy systemu zgodnie z wymaganiami, - dostarczenia konstrukcji pod ekran, - przedłożenia
wszelkich wymaganych prawem certyfikatów i deklaracji wymaganych dla tego typu urządzeń, obsługi ekranu, - zapewnienia sprzętu nagłośnieniowego w dniach 8, 12, 16 czerwca 2012 r. i 1
lipca 2012 r. w wypadku awarii sprzętu nagłośnieniowego Zamawiającego. 2. Ustawienie
zadaszonej sceny na o wymiarach dachu nie mniejszym niż 10m x 8m, wysokość nie mniejsza niż
1,3m od podłoża (z zadaszeniem nie mniejszym niż 11,5m x 9,5 m) osłonięta z trzech stron
jednokolorowymi siatkami lub materiałem, zabezpieczona przez wpływem działań
atmosferycznych (wiatr, deszcz); podest pod perkusję min. 3m x min. 2m., w miejscu wskazanym
przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w mieście Złotowie w dniach 29 czerwca - 02
lipca 2012 r. Oddanie gotowej sceny do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w dniu 29 czerwca 2012

r. najpóźniej do godz. 11:00. 3. Nagłośnienie i oświetlenie sceny podczas imprezy pn. XVIII Euro
Eco Meeting w Złotowie (plac Paderewskiego) zgodnie z riderem (riderami) technicznym
(minimalnymi), tj.: 3.1. Nagłośnienie 1) FRONT: Mikser min 32 kanały analogowy lub cyfrowy
Procesory dynamiki i efektów Cd-2szt. 2x10kw. (RMS wzmacniaczy, min 50% w subbasach).
System ma zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całego terenu i zagwarantować prawidłowy
odbiór przez wszystkich słuchaczy. 2) MONITOR: System monitorowy posiadający minimum 4 x
tory monitorowe. Na każdym torze monitorowym po min 2 x kolumna typu wedge oraz EG min
31pkt (wysokie suwki!!!). Monitory wedge typu 15+1,5 cala lub 12cala 1,5cala min 600W.
Wskazany sidefill o mocy min 600w (15cala+1,5cala). 3.2. OŚWIETLENIE: 4 x moving head o
mocy lampy min 575w typu spot 24 x par 64 led, 2 x blinders 4-litte 12 x par64 100w, 6 x panel led
RGBA Maszyna do dymu typu Hazer. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z miejscami
wykonania usług, tj, Amfiteatr Leśny w Złotowie przy ul. Partyzantów (dotyczy pkt. 1,
udostępnienie telebimu) oraz plac Paderewskiego (dotyczy pkt. 2, udostępnienie zadaszonej sceny
oraz zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia). Zapoznanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, panem Leszkiem
Trojanowskim - tel. 502-518-150.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.81.31.00-1, 71.35.60.00-9, 32.34.24.00-6,
31.00.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• LED ABM Maciej Abramczuk, Al. Poznańska 143, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105691,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 128535,00
• Oferta z najniższą ceną: 128535,00 / Oferta z najwyższą ceną: 310575,00
• Waluta: PLN.

