ZO. 8/2019

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonanie 9 pokazów filmowych od 06.07.2019 do
31.08.2019r.

Ruda Śląska, dnia 30.04.2019r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Aquadrom Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 95a, 41-706 Ruda Śląska
NIP: 641 23 69 031
Adres strony internetowej BIP: http://bip.aquadrom.pl/
Adres poczty elektronicznej Odbiorcy: biuro@aquadrom.pl
2. Tryb oraz podstawa prawna postępowania:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania
zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro.
Kod CPV: 92130000-1 Usługi projekcji filmów

3. Przedmiot postępowania:
Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług projekcji filmów (wraz z licencjami)
podczas kina plenerowego, w każdą sobotę lipca i sierpnia (łącznie 9 pokazów
filmowych).
Zakres usług będących przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje zapewnienie
sprzętu tj. ekranu projekcyjnego o wymiarach np. 8,5 m x 4,7 m, projektora min. 6000
Ansi, nagłośnienia, DVD/Blue Ray, nośnika, nadajnika do transmisji na falach FM oraz
obsługę techniczną pokazu polegającą na przygotowaniu ekranu projekcyjnego,
podłączenia projektora i wyświetleniu filmu. Będą brane pod uwagę tylko oferty
uwzględniające cenę kompleksowej usługi organizacji pokazów kina plenerowego (wraz
z obsługą oraz dojazdem) oraz koszt za licencję filmową (kino familijne, komedie,
horrory, sensacje, nowsze produkcje).
W wycenie należy uwzględnić:
a) „Bohemian Rhapsody”,
b) „Dziewczyna we mgle”,
c) „Czym chata bogata”,
d) „Jumanji. Przygoda w dżungli”,
e) „Tamte dni, tamte noce”,
f) „Star Wars Episode V: The Epire Srtikes Back”,
g) „Star Wars Episode III : Revenge of the Sith”,
oraz 20 innych tytułów.
Wybór zostanie dokonany poprzez porównanie wartości całkowitych.
Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację całości zamówienia na okres do
31.08.2019r.
Załączona umowa jest integralną częścią zapytania, w związku z powyższym
Wykonawca przystępując do złożenia oferty akceptuje treść umowy.

Oferty proszę przesłać do 20
agnieszka.aleksa@aquadrom.pl

maja

2019r.,

do

godziny

12:00

na

adres

4. Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1 – Umowa dotycząca wykonania pokazu filmowego

Prezes Zarządu
/-/ Marta Malik

