OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu Zamówienia Kompleksowa obsługa techniczna i logistyczna plenerowej imprezy
Kompleksowa organizacja masowej imprezy DNI KOZŁOWA na placu obok
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie od dnia 15.08.2019 godz. 15.00 do dnia
16 .08.2019 w godz. 2.00
Impreza masowa – 1500 osób
Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Przejęcie funkcji organizatora imprezy w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160),
w tym uzyskanie stosownych opinii i zezwoleń właściwych organów, urzędów
i instytucji, które są wymagane przy realizacji zadania.
2) Organizacja i zapewnienie koncertu zespołu disco polo np. CZADOMAN
oraz ZESPOŁU MUZYKI I TAŃCA CYGAŃSKIEGO w dniu 15 sierpnia
3) Zawarcie umów z artystami i opłacenie kosztów występów artystycznych,
w tym uregulowanie wszelkich opłat wymaganych z tytułu praw autorskich i
praw pokrewnych typu ZAIKS oraz noclegów, wyżywienia i innych
określonych przez artystów.
4) Organizacja i zapewnienie kompleksowej oprawy i obsługi technicznej
a także sprzętowej koncertów w dniach 15/ 16 sierpnia 2019 w godz. 15.00 –
2.00 zgodnie z riderami zespołów.
5). Zabezpieczenie techniczne i logistyczne imprezy oraz miejsca imprezy wraz
z montażem i demontażem i transportem sprzętu niezbędnego do wykonania
przedmiotu zamówienia:
· scena o wymiarach minimum 12m x 10m zadaszona i osłonięta z trzech stron,
· scena i stanowisko realizatorów muszą być zabezpieczone płotkami –
barierkami uniemożliwiającymi wejście osób postronnych na scenę i zaplecze,
· zapewnienie konstrukcji do podwieszenia sprzętu,
· zapewnienie nagłośnienia przez nagłośnienie rozumieć należy dostarczenie
sprzętu zgodnie z riderami przedstawionym przez Artystów , a także jego
zainstalowanie oraz obsługę
6). uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń na zorganizowanie i
przeprowadzenie imprezy masowej, w tym w szczególności: opinii Komendanta
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Inspektora Sanitarnego,
Dysponenta Zespołu Ratownictwa, zezwolenia na
przeprowadzenie imprezy masowej wydanego przez wójta gminy Kozłów
7) wyznaczenia kierownika do spraw bezpieczeństwa,
8) opracowania i udostępnienia uczestnikom imprezy regulaminu imprezy
i regulaminu terenu masowej,
9) opracowania instrukcji określającej zadania służby porządkowej oraz służby
informacyjnej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy masowej, liczbie, organizacji, oznakowaniu,
wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej
oraz informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku
publicznego,

10) zabezpieczenia pod względem medycznym Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.
U. z 2012 r. poz.181)) i przeciwpożarowych,
11) zabezpieczenia imprezy przez ochronę fizyczną zgodnie z obowiązującymi
przepisami
12) opracowania graficznego planu terenu imprezy wraz z opisem,
13) opracowania szczegółowej instrukcji postępowania w przypadku powstania
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu przeprowadzania
imprezy,
14) wykupienia ubezpieczenia OC imprezy DNI KOZŁOWA, wynikającego
z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, na minimalną kwotę 250.000,- zł
(Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz.323),
15) wykupienia ubezpieczenia NW uczestników imprezy DNI KOZŁOWA
16) zapewnienia toalet przenośnych, by spełnić wymogi Sanepidu.
17) zapewnienie podłogi tanecznej przed scena główną
Zamawiający nie zapewnia noclegów ani wyżywienia pracownikom
Wykonawcy.
Gmina Kozłów zapewni nieodpłatnie:
· udostępnienie placu przy szkole od dnia 14 sierpnia do dnia 16 sierpnia 2019
roku (na montaż sceny zadaszonej i sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia,
przeprowadzenia imprezy oraz demontaż sprzętu po zakończeniu),
· pomieszczenia w budynku szkoły na garderoby,
· zapewni kosze na śmieci i sprzątanie terenu imprezy na którym będzie
zorganizowana impreza.
- konferansjera
- zapewnienia występów uzupełniających do w/w koncertów
- wyłączność na sprzedaż podczas trwania imprezy
- wyłączność na wesołe miasteczko

