
Piła: Wynajem telebimu wraz nagłośnienia do strefy kibica 

niezbędnych do transmisji spotkań Mistrzostw europy oraz dwóch 

imprez Dzień dziecka i zawody strong menów 

Numer ogłoszenia: 46228 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj. 

wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pila.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem telebimu wraz nagłośnienia do 

strefy kibica niezbędnych do transmisji spotkań Mistrzostw europy oraz dwóch imprez Dzień dziecka i 

zawody strong menów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest wynajem telebimu wraz z nagłośnieniem niezbędnych do transmisji spotkań Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej w dniach od 07 czerwca do 2 lipca 2012 r do strefy kibica na Wyspie w Pile oraz dwóch 

imprez w dniu 9 czerwca- wyświetlanie filmów z okazji Dnia Dziecka i 30 czerwca w trakcie Zawodów 

Strong Menów i 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 EURO 2012 oraz innych imprez towarzyszących w dniach 

od 07 czerwca do 02 lipca 2012 roku na Wyspie w Pile a) Minimalne parametry techniczne ekranu: 

rozmiar ekranu nie mniejszy niż 9 m x 5 m powierzchnia - nie mniejsza niż 45 m2 kąt świecenia 

poziomy - nie mniej niż 130 stopni kąt świecenia pionowy - nie mniej niż 70 stopni jasność świecenia - 

nie mniej niż 6500 NT raster fizyczny - nie większy niż 16 mm rozdzielczość ekranu nie mniej niż 576 

x 384 pikseli ilość kolorów - min 16,7 mln częstotliwość odświeżania - nie mniej niż 600Hz 

wyświetlanie obrazu - min 50 klatek na sekundę przetwarzanie koloru -16 bitowe Procesor Video z 

sygnałem wejścia HDMI, SDI zarówno ekran jak i jego osprzęt powinny sprostać trudnym warunkom 

atmosferycznym w trakcie imprezy. 2. Nagłośnienie 1) Kolumna głośnikowa typu midi - 8 szt pasmo 

przenoszenia od 100 Hz do 15000 Hz Spl 120 db moc 1000 w rms kolumna głośnikowa w systemie 

tubowym o zastosowanych przetwornikach głośnikowych o średnicy min 2x 12 dla pasma od 100 Hz 

do 2500 Hz, 2 dla częstotliwości od 2500 HZ do 15000 HZ 2) Kolumna głośnikowa typu MID-HI - 4 szt 

pasmo przenoszenia od 100 Hz do 15000 Hz kolumna głośnikowa w systemie typu bass- reflex o 



zastosowanych przetwornikach głośnikowych o średnicy min 1x15 dla pasma od 100 Hz do 2500 Hz, 

1,5 dla częstotliwości od 2500 Hz do 15000 Hz 3) Kolumna głośnikowa typu subbas - 10 szt 1500 w 

rms 4 ohm, spl= 100 db, kolumna głośnikowa w systemie ciśnieniowym o zastosowanych 

przetwornikach głośnikowych o średnicy min 2x 15 dla pasma od 45 HZ do 100 Hz 4) Wzmacniacz 

mocy - 15 szt o następujących parametrach: 2 x 1500 w rms przy 4 ohm 5) Procesor zarządzający 

systemem głośnikowym - 1 szt o następujących parametrach: min 2 In 6 out, częstotliwość 

próbkowania min 96 kHz, z możliwością bezprzewodowego zarządzania z poziomu notebooka 6) 

Komplet przewodów głośnikowych - 200 mb min 2 x 2,5 mm 7) Komplet przewodów sygnałowych Xir- 

rca - 6 szt; 8) Przewód sygnałowy Xir- xir - 200 mb 9) Komplet przewodów zasilających 32 A 

trójfazowy OPY 5 x 6 mm o długości 50 mb 10) Rozdzielnia 125A n wejściu, 4 x 32 out, 46 x 16 A 

jednofazowe, zabezpieczona bezpiecznikami zgodnie z PN-IEC-60364 napięcie 230V/400V +/-5% 50 

Hz - 1 szt. jednak do strefy trzeba będzie dołączyć te dwie imprezy dodatkowe 9 i 30 czerwca. 2. 

Nagłośnienie i oświetlenie sceny do wyżej wymienionego, podczas imprezy zgodnie z riderem 

(riderami) technicznym (minimalnymi), tj.: 2.1. Nagłośnienie 1) Front: Mikser min 32 kanały analogowy 

lub cyfrowy Procesory dynamiki i efektów Cd-2szt. 2x10 kw. (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 lub 12 1,5 min 600W. Wskazany sidefill o mocy 

min 600w (15+1,5). 3) Oświetlenie: 4 X moving head o mocy lampy min 575w typu spot 24 X par 64 

led, 2 x blinders 4-lłtte 12 X par 64 100w, 6 x panel led RGBA Maszyna do dymu typu Hazer. 4. 

Dodatkowo dla imprez: a) w dniu 09 czerwca - wyświetlanie filmów z okazji Dnia Dziecka Wykonawca 

musi zapewnić: - licencję na wyświetlanie filmów Disneya ( 5 filmów (tytułów) do ustalenia), - 6 

mikrofonów wraz z mixerem, - 2 kamery oraz realizację video, - realizację fotograficzną oraz slajdy 

pokazywane na telebimie w trakcie trwania imprezy b) w dniu 30 czerwca Wykonawca musi zapewnić: 

- 2 kamery, - 1 mixer video, - pełną realizację video, - 6 mikrofonów wraz z obsługą dźwiękową. 3 . 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z miejscem wykonania usługi tj, WYSPA w Pile. Podane 

w opisie przedmiotu zamówienia parametry określają wymagane minimalne parametrów technicznych 

lub standardy jakościowe. Oferowane przez dostawców urządzenia muszą odpowiadać minimalnym 

cechom i parametrom określonym w zakresie rzeczowym zamówienia (opis powyżej) lub cechom i 

parametrom im równoważnym, posiadać minimalne określone przez Zamawiającego właściwości 

użytkowe i przyjęte standardy jakości. Urządzenia, w stosunku do których istnieje obowiązek 

posiadania certyfikatu lub deklaracji producenta wykonawcy na zgodność z PN - powinny być 

odpowiednio w nie zaopatrzone. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu, 

rozładunku dostarczonych urządzeń oraz ich montażu i demontażu. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy w miejscu montażu telebimu wraz z nagłośnieniem i oświetleniem sprawne 

gniazdo zasilania sieciowego o napięciu 380V, z odpowiednim zabezpieczeniem prądowym. Podane 

w opisie przedmiotu zamówienia parametry określają wymagane minimalne parametrów technicznych 

lub standardy jakościowe. Oferowane urządzenia muszą odpowiadać minimalnym cechom 

i parametrom określonym w zakresie rzeczowym zamówienia (opis powyżej) lub cechom i parametrom 

im równoważnym, posiadać minimalne określone przez Zamawiającego właściwości użytkowe i 

przyjęte standardy jakości. Urządzenia, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania 

certyfikatu lub deklaracji producenta/wykonawcy na zgodność z PN - powinny być odpowiednio w nie 

zaopatrzone. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu, rozładunku dostarczonych 

urządzeń oraz ich montażu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu 



zamówienia powstałe w czasie transportu. Zamawiający udostępni Wykonawcy w miejscu montażu 

telebimu oraz sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem sprawne gniazdo zasilania sieciowego o 

napięciu 380V, z odpowiednim zabezpieczeniem prądowym. Wraz z ekranem wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć system zarządzania oraz sygnał TV na wszystkie mecze w dniach od 08 

czerwca do 02 lipca 2012 r. na Wyspie w Pile, Wykonawca jest 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 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. w wypadku awarii sprzętu 

nagłośnieniowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z miejscem 

wykonania usługi tj, strefą kibica na Wyspie w Pile. Udostępnienie telebimu do transmisji spotkań 

Mistrzostw Europy w dniach od 07 czerwca do 02 lipca 2012 r. w strefie kibica na Wyspie.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.81.31.00-1, 71.35.60.00-8, 32.34.24.00-6, 

31.00.00.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.07.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 9000,00 zł 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi zgodne z przedmiotem 

zamówienia i wartości nie mniejszej niż 200 000 zł każda; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświaczenie 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, ( w przypadku podmiotów występujących 

wspólnie) 2) Parafowany projekt umowy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mosir.pila.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mosir.pila.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

23.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat MOSiR Piła, ul. Bydgoska 76. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 


