Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do projektu umowy.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 – 80. rocznica mordu katyńskiego w dniu 14 kwietnia 2020 r., o godz. 12.00
przy Pomniku Mordu Katyńskiego, ul. Podleśna w Białymstoku – Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej.
1. Usługa techniczna obejmuje zapewnienie, dostarczenie i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np. typu: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115 lub
równoważne,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24- bitową transmisję. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser
lub równoważne.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5 lub równoważne,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 150 mb, estetycznych,
- 2 namiotów jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej
niż 35 m2. Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych oznakowań,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 2 - Dzień Flagi RP w dniu 02 maja 2020 r., o godz. 12:00 na Rynku Kościuszki
przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

1. Usługa techniczna obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np. typu: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115 lub
równoważne,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24- bitową transmisję. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser
lub równoważne.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5 lub równoważne,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW, lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 150 mb, estetycznych,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 3 - 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2020 r., o godz.
12:30 na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Białymstoku.
1. Zamówienie obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 6 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
ustawionych na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND ; D&B max12, NAW TM115,
- 7 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24- bitową transmisje. Sześć
nadajników typu handheld wyposażonych w kapsułę pojemnościową o charakterystyce
kardioidalnej oraz jednego typu boodypack wraz z mikrofonem nagłownym w kolorze
cielistym. W przypadku zastosowanie oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany
aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie

mniejszym niż 100m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub
Sennheiser.
- 6 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 300 mb, estetycznych,
- dostarczenie mównicy drewnianej z godłem państwowym (orzeł w kolorze srebrnym,
korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle w kolorze flagi
państwowej w układzie pionowym) - załącznik nr 1a. Zamawiający poduszcza możliwość
odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego
własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez
Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas
spotkania organizacyjnego przed uroczystością.
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 50 sztuk,
- dostarczenie i rozstawienie 5 sztuk namiotów w kolorze ecru, o wymiarach 6x3m. Namioty
należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych, za które uważa się deszcz lub
upał.
- 10 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak na 3
drzewce, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł drewnianych –
załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:30,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
6 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 4 - Impreza plenerowa "Święto ulicy Jana Kilińskiego" w dniu 24 maja 2020 r.,
o godz. 11:00 na dziedzińcu Pałacyku Gościnnego, ul. J. Kilińskiego w Białymstoku.
1. Zamówienie obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- sceny o konstrukcji dwuspadowej 10x8m, opartej na konstrukcji guadro o rozstawie
min. 290mm, wysokość słupa 8mb. Poszycie dachu czystą białą plandeką, boczne
okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne (np.: gęsta siatka lub lekki,
gęsty materiał), szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie - woda nie
może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę. Scena musi posiadać schody po obu jej
stronach minimalna wysokość podestu wynosi 1m.

- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 100 mb, estetycznych,
- 4 namiotów jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej
niż 70 m2. Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych oznakowań.
- zapewnienie nagłośnienia w postaci trójdrożnego systemu line array z aktywnym
podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo - częstotliwościowej układu,
- wymagane jest dostarczenie minimum 4 kolumn typu line array o mocy nie mniejszej niż
1,5 kW na stronę,
- system średnio – wysokotonowy bezwzględnie podwieszony. Zawieszenia muszą posiadać
niezbędny atest.
- system nisko tonowy o mocy nie mniejszej niż 4kW zbudowany z 4 kolumn 1x18” lub 2
kolumn 2x18”,
- wykluczone są tzw. „domowe” produkcje, bez względu na jakość komponentów
znajdujących się w kolumnie głośnikowej, czy wzmacniaczu mocy,
- dostarczenie cyfrowego miksera zdolnego do obsłużenia 32 kanałów np.: Behringer X 32,
- zapewnienia systemu monitorowanego złożonego z 4 kolumn typu wedge np.: Pol-Audio
MP 115 CX-ND ; D&B max12, NAW TM115,
- 8 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę dynamiczną o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor
sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m.
Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 40 kW lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- zapewnienie oświetlenia scenicznego: FRONT: 4 x PC1000, (lub równoważne w technologii
LED zapewniające taką samą moc światła), REAR: 12 x PAR LED, 8 x sunstripe active i/lub
6 x ruchoma głowa typu wash o mocy nie mniejszej niż 200W, 8 x sunstripe active,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich spraw związanych z opłatami
licencyjnymi za odtwarzaną muzykę pobieranymi przez instytucję zajmujące się
zarządzaniem prawami autorskimi,
- pełna gotowość Wykonawcy godz. 09:00,
- Zamawiający określa maksymalne zapotrzebowanie techniczne, ponieważ lista potrzebnych
mikrofonów oraz ridery techniczne zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed
imprezą przez Dom Kultury Śródmieście, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest znana
dokładna liczba zespołów. Zamawiający nie odpowiada za nie terminowe przekazanie w/w
dok. przez DKŚ.
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu imprezy w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Konstrukcje techniczne opisane w pkt 1 muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa.
Wykonawca będzie zobowiązany okazać w/w atesty na tydzień przed uroczystością.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
4. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.

Zadanie 5 - Usługa techniczna podczas mszy świętej z okazji Bożego Ciała w dniu 11
czerwca 2020 r., o godz. 10:00 przed Katedrą Białostocką, ul. Kościelna w Białymstoku.
1. Usługa techniczna obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 5 namiotów jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej
niż 90m2. Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych oznakowań.
- składanych krzesełek w liczbie 1000 sztuk, Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno
krzesełek drewnianych i plastikowych, w maksymalnie trzech stonowanych kolorach np.
brąz, beż, czerń. Zamawiający wyklucza możliwość użycia krzesełek z miękkim siedziskiem
(w przypadku złych warunków pogodowych krzesełka nie będą nadawały się do użycia),
- kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 500mb (rozstawienie według
potrzeb organizatora na Rynku Kościuszki oraz na ul. Lipowej przy ołtarzach), estetycznych,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 09:00,
- dostarczenie i rozłożenie zielonej wykładziny PCV tzw. trawy o wymiarach 4 x 12m,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
6 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
Zadanie 6 – Potańcówka miejska w dniu 28 czerwca 2020 r., w godz. 17:00-21:30 na
terenie ogrodów Pałacu Branickich, ul. J. Kilińskiego 1 w Białymstoku.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i rozstawienia:
- stabilnego parkietu do tańczenia o powierzchni nie mniejszej niż 190 m2 i wymiarach
np. 16x12m o wysokości max 30 cm zbudowanego w oparciu o podesty sceniczne,
- ustawienie wkoło podestu do tańca stabilnej konstrukcji quadro o rozstawie min 290mm.
i wysokości min 3m (licząc od podestu),
- zamontowanie nad podestem do tańca girlandów świetlnych w ilości 10 sznurów po 8
źródeł światła na każdym w taki sposób żeby między najniższym punktem girlandy
a podestem było przynajmniej 2,5m. Girlandy muszą być wyposażone w abażury kuliste
w kolorze białym i średnicy kuli przynajmniej 40 cm. W przypadku niesprzyjających
warunków pogodowych (deszcz) przedstawiciel Zamawiającego w dniu świadczenia usługi,
określi konieczność montażu abażurów.
- sceny o konstrukcji dwuspadowej min 6x8m, opartej na konstrukcji guadro o rozstawie
min. 290m, wysokość słupów min 6mb. Poszycie dachu czystą białą plandeką, podest
zbudowany w oparciu o podesty sceniczne o rozmiarze 6x8m i wysokości 1 m. Boczne
okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne (np.: gęsta siatka lub lekki,
gęsty materiał). Scena musi posiadać stabilne schody przynajmniej po jednej stronie.
- nagłośnienia: wymagany jest trójdrożny system nagłośnieniowy line array z aktywnym
podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo - częstotliwościowej układu,
- wymagane jest dostarczenie minimum 6 kolumn typu line array o mocy nie mniejszej niż
3,5 kW na stronę,
- systemy średnio – wysokotonowe bezwzględnie podwieszone. Zawieszenia muszą posiadać
niezbędny atest,
- system nisko tonowy o mocy nie mniejszej niż 8kW zbudowany z 8 kolumn 1x18” lub
4 kolumn 2x18”,
- wykluczone są tzw. „domowe” produkcje, bez względu na jakość komponentów
znajdujących się w kolumnie głośnikowej, czy wzmacniaczu mocy,

- zapewnienia systemu monitorowanego złożonego z 6 kolumn typu wedge zbudowanych
w oparciu o głośnik 15” o mocy nie mniejszej niż 450 W,
- dostarczenie cyfrowego miksera zdolnego do obsłużenia 32 kanałów z możliwością obsługi
bezprzewodowej np.: Behringer X 32 wraz z dedykowanym spliterem,
- 2 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę dynamiczną o charakterystyce kardioidalnej. Preferowane systemy
uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- odpowiedniej ilości statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw
mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- pełnego omikrofonowania zespołu wokalno-instrumentalnego, który może być złożony
z: perkusji, gitary elektrycznej, gitary basowej oraz min 4 wokali przy użyciu mikrofonów
dedykowanych renomowanych producentów np.: AKG, Audio Technica, Shure, Sennheiser
(rider zostanie dostarczony przez zespół wykonywujący oprawę muzyczną najpóźniej na 3
dni przed potańcówką, bezpośrednio do Wykonawcy),
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 40 kW wraz z obsługą i paliwem lub zapewnienie
innego źródła zasilania,
- zapewnienie oświetlenia scenicznego: FRONT: 4 x PC1000 (lub równoważne
w technologii LED zapewniające taką samą moc światła), REAR: 4 x ruchoma głowa typu
wash z możliwością wyświetlania animacji (np. BeeEye), 6 x ruchoma głowa typu spot.
- 1 odtwarzacza CD,
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 50 mb, estetycznych,
- wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich spraw związanych z opłatami
licencyjnymi za odtwarzaną muzykę pobieranymi przez instytucje zajmujące się
zarządzaniem prawami autorskimi,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 16.00,
- do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie w dniu potańcówki 4 szt. pojemników
na odpady o pojemność 240 l oraz odebranie ich po imprezie najpóźniej następnego dnia
do godz. 06:00 rano, w celu sprzątnięcia terenu po zakończonej potańcówce.
2. Konstrukcje techniczne opisane w pkt 1 muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa.
Wykonawca będzie zobowiązany okazać w/w atesty na tydzień przed uroczystością.
3. Wymagania dotyczące obsługi:
- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
6 osób w tym realizatora dźwięku, oraz przynajmniej jednego technika sceny. Osoby
uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności od pogody ubrane
schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie
czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek.
Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę
w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny
wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
- Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej
agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren uroczystości na godzinę
przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Należy uwzględnić możliwość
wyrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem metalu. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu umowy z agencja ochrony na 14 dni przed uroczystością.
4. Najpóźniej dzień przed potańcówką nastąpi przekazanie terenu przy udziale osoby
z Zarządu Mienia Komunalnego, dzień po potańcówce nastąpi odebranie terenu. Podczas
spotkania zostanie ściśle określony teren wymagający uprzątnięcia po zakończonej
potańcówce.
5. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.

Zadanie 7 - 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r.
o godz. 17:00 przy Pomniku żołnierzom Armii Krajowej, ul. J. Kilińskiego
w Białymstoku.
1. Zamówienie obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż
350W,ustawionych na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW
TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia,
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 300 mb, estetycznych,
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 150 sztuk,
- dostarczenie i rozstawienie 4 sztuk namiotów w kolorze ecru, o wymiarach 6x3m. Namioty
należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych za które uważa się deszcz lub
upał (powyżej 25oC ). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych
oznakowań.
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł drewnianych
możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt., - załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 16.00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej
agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren uroczystości na godzinę
przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Należy uwzględnić możliwość
wyrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem metalu. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu umowy z agencja ochrony na 14 dni przed uroczystością.
4. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.

Zadanie 8 – Usługa techniczna podczas Święta Wojska Polskiego połączona z 100
rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2020 r., o godz. 12:30 na Rynku
Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
1. Usługa techniczna obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 6 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 7 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Sześć
nadajników typu handheld wyposażonych w kapsułę pojemnościową o charakterystyce
kardioidalnej oraz jednego typu boodypack wraz z mikrofonem nagłownym w kolorze
cielistym. W przypadku zastosowanie oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany
aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 100m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub
Sennheiser.
- 6 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 350mb, estetycznych,
- dostarczenie mównicy drewnianej z godłem państwowym (orzeł w kolorze srebrnym,
korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle w kolorze flagi
państwowej w układzie pionowym) – załącznik nr 1a. Zamawiający poduszcza możliwość
odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego
własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez
Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas
spotkania organizacyjnego przed uroczystością.
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 100 sztuk,
- dostarczenie i rozstawienie 5 sztuk namiotów w kolorze ecru o wymiarach 6x3m. Namioty
należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych za które uważa się deszcz lub
upał (powyżej 25oC ). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych
oznakowań.
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł
drewnianych możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt.- załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:30,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
6 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.

3. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 9 - 77. rocznica powstania w getcie białostockim w dniu 16 sierpnia 2020 r.
o godz. 11:00 przy pomniku Wielkiej Synagogi ul. Suraska (za budynkiem PZU) oraz
o godz. 12.00 przy Pomniku Powstańców Getta Białostockiego na placu Mordechaja
Tenenbauma, ul. Żabia w Białymstoku.
1. Usługa techniczna w dniu 16 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 przy pomniku Wielkiej
Synagogi, ul. Suraska za budynkiem PZU w Białystoku, obejmuje dostarczenie
i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak na 3
drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł drewnianych
możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt. – załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 10:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Usługa techniczna w dniu 16 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 przy Pomniku Powstańców
Getta Białostockiego, na placu Mordechaja Tenenbauma, ul. Żabia w Białymstoku, obejmuje
dostarczenie i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,

- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym osobom
w poruszaniu się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 150 sztuk,
- dostarczenie i rozstawienie barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 300
mb, estetycznych,
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł
drewnianych możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt. – załącznik nr 1b,
- dostarczenie i rozstawienie 6 sztuk namiotów w kolorze ecru o wymiarach 6x3m. Namioty
należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych, za które uważa się deszcz lub
upał (powyżej 25oC). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych
oznakowań.
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11.00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
5. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej
agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren uroczystości na godzinę
przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Należy uwzględnić możliwość
wyrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem metalu. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu umowy z agencja ochrony na 14 dni przed uroczystością.
6. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 10 – 100. rocznica Bitwy Białostockiej w dniu 22 sierpnia 2020 r., o godz. 12:00
na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
1. Zamówienie obejmuje dostarczenie i rozstawienie:

- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW, lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 100mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 25mb,
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł
drewnianych możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt. – załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 11 – Święto Straży Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2020 r., o godz. 13:00
na dziedzińcu Pałacyku Gościnnego, ul. J. Kilińskiego 6 w Białymstoku.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i rozstawienia:
- 2 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 3 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Dwa
nadajniki typu handheld wyposażone w kapsułę pojemnościową o charakterystyce
kardioidalnej oraz jednego typu boodypack wraz z mikrofonem nagłownym w kolorze
cielistym. W przypadku zastosowanie oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany
aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 2 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,

- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW, lub innego źródła zasilania,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 20mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- 1 namiotu jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż
18m2. Namiot należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych, za które uważa
się deszcz lub upał.
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 25 sztuk,
- dostarczenia i rozstawienia barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 100mb,
estetycznych,
- rozłożenie trzech dywanów w kolorze czerwonym (dywany zapewnia Zamawiający),
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 12:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
4. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 12 - Potańcówka miejska w dniu 30 sierpnia 2020 r., w godz. 17:00-21:30
na terenie ogrodów Pałacu Branickich, ul. J. Kilińskiego 1 w Białymstoku.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i rozstawienia:
- stabilnego parkietu do tańczenia o powierzchni nie mniejszej niż 190 m2 i wymiarach
np. 16x12m o wysokości max 30 cm zbudowanego w oparciu o podesty sceniczne,
- ustawienie wkoło podestu do tańca stabilnej konstrukcji quadro o rozstawie min 290mm.
i wysokości min 3m (licząc od podestu),
- zamontowanie nad podestem do tańca girlandów świetlnych w ilości 10 sznurów po 8
źródeł światła na każdym w taki sposób żeby między najniższym punktem girlandy
a podestem było przynajmniej 2,5m. Girlandy muszą być wyposażone w abażury kuliste
w kolorze białym i średnicy kuli przynajmniej 40 cm. W przypadku niesprzyjających
warunków pogodowych (deszcz) przedstawiciel Zamawiającego w dniu świadczenia usługi,
określi konieczność montażu abażurów.
- sceny o konstrukcji dwuspadowej min 6x8m, opartej na konstrukcji guadro o rozstawie
min. 290m, wysokość słupów min 6mb. Poszycie dachu czystą białą plandeką, podest
zbudowany w oparciu o podesty sceniczne o rozmiarze 6x8m i wysokości 1 m. Boczne
okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne (np.: gęsta siatka lub lekki,
gęsty materiał). Scena musi posiadać stabilne schody przynajmniej po jednej stronie.
- nagłośnienia: wymagany jest trójdrożny system nagłośnieniowy line array z aktywnym
podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo - częstotliwościowej układu,

- wymagane jest dostarczenie minimum 6 kolumn typu line array o mocy nie mniejszej niż
3,5 kW na stronę,
- systemy średnio – wysokotonowe bezwzględnie podwieszone. Zawieszenia muszą posiadać
niezbędny atest,
- system nisko tonowy o mocy nie mniejszej niż 8kW zbudowany z 8 kolumn 1x18” lub
4 kolumn 2x18”,
- wykluczone są tzw. „domowe” produkcje, bez względu na jakość komponentów
znajdujących się w kolumnie głośnikowej, czy wzmacniaczu mocy,
- zapewnienia systemu monitorowanego złożonego z 6 kolumn typu wedge zbudowanych
w oparciu o głośnik 15” o mocy nie mniejszej niż 450 W,
- dostarczenie cyfrowego miksera zdolnego do obsłużenia 32 kanałów z możliwością obsługi
bezprzewodowej np.: Behringer X 32 wraz z dedykowanym spliterem,
- 2 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę dynamiczną o charakterystyce kardioidalnej. Preferowane systemy
uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- odpowiedniej ilości statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw
mikrofonowy bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- pełnego omikrofonowania zespołu wokalno-instrumentalnego, który może być złożony
z: perkusji, gitary elektrycznej, gitary basowej oraz min 4 wokali przy użyciu mikrofonów
dedykowanych renomowanych producentów np.: AKG, Audio Technica, Shure, Sennheiser
(rider zostanie dostarczony przez zespół wykonywujący oprawę muzyczną najpóźniej na 3
dni przed potańcówką, bezpośrednio do Wykonawcy),
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 40 kW wraz z obsługą i paliwem lub zapewnienie
innego źródła zasilania,
- zapewnienie oświetlenia scenicznego: FRONT: 4 x PC1000 (lub równoważne
w technologii LED zapewniające taką samą moc światła), REAR: 4 x ruchoma głowa typu
wash z możliwością wyświetlania animacji (np. BeeEye), 6 x ruchoma głowa typu spot.
- 1 odtwarzacza CD,
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 50 mb, estetycznych,
- wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich spraw związanych z opłatami
licencyjnymi za odtwarzaną muzykę pobieranymi przez instytucje zajmujące się
zarządzaniem prawami autorskimi,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 16.00,
- do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie w dniu potańcówki 4 szt. pojemników
na odpady o pojemność 240 l oraz odebranie ich po imprezie najpóźniej następnego dnia
do godz. 06:00 rano, w celu sprzątnięcia terenu po zakończonej potańcówce.
2. Konstrukcje techniczne opisane w pkt 1 muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa.
Wykonawca będzie zobowiązany okazać w/w atesty na tydzień przed uroczystością.
3. Wymagania dotyczące obsługi:
- Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
6 osób w tym realizatora dźwięku, oraz przynajmniej jednego technika sceny. Osoby
uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności od pogody ubrane
schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie
czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek.
Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę
w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny
wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
- Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej
agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren uroczystości na godzinę
przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Należy uwzględnić możliwość
wyrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem metalu. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu umowy z agencja ochrony na 14 dni przed uroczystością.
4. Najpóźniej dzień przed potańcówką nastąpi przekazanie terenu przy udziale osoby
z Zarządu Mienia Komunalnego, dzień po potańcówce nastąpi odebranie terenu. Podczas

spotkania zostanie ściśle określony teren wymagający uprzątnięcia po zakończonej
potańcówce.
5. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 13 - 81. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 81 rocznica Obrony Miasta
Białegostoku w kampanii wrześniowej 1939 roku, w dniu 1 września 2020 r. o godz.
12:00 na osiedlu Wysoki Stoczek przy Pomniku Obrońców Białegostoku.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i rozstawienia:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 40mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy nimi
sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 25mb,
- 2 namiotów jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru o wymiarach 6x3m, o łącznej
powierzchni nie mniejszej niż 50m2. Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz
żadnych innych oznakowań.
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie terenu po zakończeniu uroczystości.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 14 – XX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w dniu
11 września 2020 r. o godz. 10:00 przy Pomniku Mordu Katyńskiego Park Konstytucji 3
Maja (Park Zwierzyniecki) oraz przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka przy
Kościele p.w. Ducha Świętego ul. Sybiraków w Białymstoku.

1. Usługa techniczna przy Pomniku Mordu Katyńskiego, obejmuje dostarczenie
i rozstawienie:
- 10 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115 w celu
równomiernego pokrycia terenu uroczystości lub dostarczenie i rozstawienie po obu stronach
pomnika 2 wież do podwieszenia grona złożonego z 4 kolumn typu line array
umożliwiających umieszczenie grona na wysokości minimum 6m. Wymagany jest
dwudrożny system nagłośnieniowy z aktywnym podziałem częstotliwości z możliwością
korekcji fazowo - częstotliwościowej układu. W przypadku użycia tego rozwiązania
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć barierkami metalowymi 2 wieże, oraz dogłośnienie
strefy za linią wież i pomnika przy użyciu min 4 kolumn aktywnych lub pasywnych
zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy (minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy
niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W, na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND;
D&B max12, NAW TM115.
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Senheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- dostarczenie mównicy drewnianej z godłem państwowym (orzeł w kolorze srebrnym,
korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle w kolorze flagi
państwowej w układzie pionowym) - załącznik nr 1a,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 09:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy również sprzątnięcie terenów po uroczystości.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Usługa techniczna przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka, obejmuje dostarczenie
i rozstawienie:
- 8 kolumn aktywnych lub pasywnych line array lub zbudowanych w oparciu o głośnik
współosiowy (minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż
350W, na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser,
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87.

- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- zebranie i przesłanie sygnału audio z Kościoła pod pomnik, około 200mb;
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym osobom
w poruszaniu się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW, lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 100mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- dostarczenie mównicy drewnianej z godłem państwowym (orzeł w kolorze srebrnym,
korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle w kolorze flagi
państwowej w układzie pionowym) - załącznik nr 1a,
- składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym stonowanym np.: brąz, beż
w liczbie 500 sztuk,
- 4 namiotów jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej
niż 70m2. Namioty należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych za które
uważa się deszcz lub upał (powyżej 25oC ). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta
oraz żadnych innych oznakowań.
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł
drewnianych możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt. – załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 09:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe, kurtki - czarne
/granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich
spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków
przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące
powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
Zadanie 15 - 102. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada
2020 r., o godz. 12:30 na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Białymstoku.
1. Usługa techniczna obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 6 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 7 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24- bitową transmisje. Sześć
nadajników typu handheld wyposażonych w kapsułę pojemnościową o charakterystyce
kardioidalnej oraz jednego typu boodypack wraz z mikrofonem nagłownym w kolorze
cielistym. W przypadku zastosowanie oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany
aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 6 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.

- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW, lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- dostarczenie mównicy drewnianej z godłem państwowym (orzeł w kolorze srebrnym,
korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle w kolorze flagi
państwowej w układzie pionowym) – załącznik nr 1a. Zamawiający poduszcza możliwość
odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego
własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez
Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas
spotkania organizacyjnego przed uroczystością.
- dostarczenia i rozstawienia barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 300mb,
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 50 sztuk,
- 10 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak na 3
drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł drewnianych
- załącznik nr 1b,
- 5 namiotów jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej
niż 90m2. Namioty należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych za które
uważa się deszcz lub śnieg. Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych
innych oznakowań.
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:30,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
6 osób, ubranej schludnie, stosownie do uroczystości. Osoby uczestniczące w realizacji
zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. kurtki
czarne/granatowe, spodnie czarne/granatowe. Zabronione jest palenie papierosów,
spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także
w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą,
dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 16 – Usługa techniczna podczas uroczystego włączenia oświetlenia choinki
miejskiej w Mikołajki w dniu 06 grudnia 2020 r. o godz. 17:00 na Rynku Kościuszki
w Białymstoku.
1. Usługa techniczna obejmuje montaż, demontaż oraz kompleksową obsługę:
a) sceny o konstrukcji kopułowej lub dwuspadowej 8x12m lub 8x10m, opartej
na konstrukcji guadro o rozstawie min. 390mm, wysokość 8mb. Poszycie dachu czystą
białą plandeką. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne (np.:
gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał), szczególnie podczas niesprzyjającej
i problematycznej pogodzie – woda lub śnieg nie może dostawać się bokami oraz tyłem
na scenę,
b) scena musi posiadać schody po obu jej stronach oraz mieć aktualne atesty
bezpieczeństwa,
c) stabilnej i zadaszonej reżyserki FOH min 3x3 ustawionej centralnie przed sceną
w odległości ok 25m umieszczonej na podeście o wysokości max 30cm,
d) stabilnej i zadaszonej reżyserki MON min 3x3 ustawionej po prawej stronie sceny
(patrząc od frontu) o wysokości równej z podestem scenicznym.
2. Wymagania dotyczące nagłośnienia:

- nagłośnienia: wymagany jest trójdrożny system nagłośnieniowy line array z aktywnym
podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo - częstotliwościowej układu,
- wymagane jest dostarczenie minimum 8 kolumn typu line array o mocy nie mniejszej niż
3,5 kW na stronę,
- systemy średnio – wysokotonowe bezwzględnie podwieszone. Zawieszenia muszą posiadać
niezbędny atest.
- system nisko tonowy o mocy nie mniejszej niż 8kW zbudowany z 8 kolumn 1x18” lub
4 kolumn 2x18” ustawionych w konfiguracji End-Fired,
- wykluczone są tzw. „domowe” produkcje, bez względu na jakość komponentów
znajdujących się w kolumnie głośnikowej, czy wzmacniaczu mocy,
- zapewnienia systemu monitorowanego złożonego z 6 kolumn typu wedge zbudowanych
w oparciu o głośnik 15” o mocy nie mniejszej niż 450 W, oraz dwóch pełnopasmowych sidefill’i,
- zapewnienie tzw. front-fill’a złożonego min z 2 kolumn o mocy nie mniejszej niż 450W,
- dostarczenie cyfrowego miksera zdolnego do obsłużenia 32 kanałów np.: Behringer X 32
wraz z dedykowanym spliterem,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę dynamiczną o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor
sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m.
Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- pełnego omikrofonowania zespołu wokalno-instrumentalnego złożonego z: perkusji, gitary
elektrycznej, gitary basowej, klawiszy oraz min 4 wokali przy użyciu mikrofonów
dedykowanych renomowanych producentów np.: AKG, Audio Technica, Shure, Sennheiser
(ridery zespołów zostaną dostarczone Wykonawcy na cztery dni przed uroczystością),
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 60 kW wraz z obsługą i paliwem lub zapewnienie
innego źródła zasilania,
- zapewnienie oświetlenia scenicznego: FRONT: 8 x PC1000 oraz 4 x BLINDER 2600 (lub
równoważne w technologii LED zapewniające taką samą moc światła), REAR: 8 x ruchoma
głowa typu wash, 8x ruchoma głowa typu spot o mocy nie mniejszej niż 280W każda oraz
8 x Sunstrip active,
- 1 odtwarzacza audio,
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 300 mb, estetycznych,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich spraw związanych z opłatami
licencyjnymi za odtwarzaną muzykę pobieranymi przez instytucję zajmujące się
zarządzaniem prawami autorskimi,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 13.00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu Mikołajek w obrębie
ogrodzonego terenu.
- dwóch namiotów wraz z oświetleniem wewnętrznym o wymiarach 6x3m zabezpieczonych
ścianami z 4 stron służących jako garderoby dla muzyków. Namioty nie mogą zawierać
nazwy producenta oraz żadnych innych oznakowań,
- w przypadku temperatury otoczenia poniżej 5 stopni Celsjusza dostarczenie 4 szt.
nagrzewnic wraz z paliwem ustawionych poza sceną tłoczących ciepłe powietrze na scenę
za pomocą rur spiro w taki sposób żeby nie produkowały na scenie hałasu
uniemożliwiającego przeprowadzenie koncertu.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
6 osób, ubranej schludnie, stosownie do uroczystości. Osoby uczestniczące w realizacji
zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. kurtki
czarne/granatowe, spodnie czarne/granatowe. Zabronione jest palenie papierosów,
spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także

w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą,
dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej
agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren imprezy na godzinę przed
jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu umowy z agencją ochrony na 14 dni przed uroczystością.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania tzw. Streaming’u (audio-video) na kanał
Facebook lub YouTube udostępniony przez Zamawiającego. Realizacja w czasie
rzeczywistym w oparciu o minimum dwie kamery.
6. Konstrukcje techniczne opisane w pkt 1 muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa.
Wykonawca będzie zobowiązany okazać w/w atesty na tydzień przed uroczystością.
7. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 17 - Impreza plenerowa „Wigilia Miejska 2020 r.” w dniu 20 grudnia 2020 r.,
o godz. 14:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku.
1. Usługa techniczna obejmuje montaż, demontaż oraz kompleksową obsługę:
a) sceny o konstrukcji kopułowej lub dwuspadowej 8x12m lub 8x10m, opartej
na konstrukcji guadro o rozstawie min. 390mm, wysokość 8mb. Poszycie dachu
czystą białą plandeką. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być
szczelne (np.: gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał), szczególnie podczas
niesprzyjającej i problematycznej pogodzie - woda lub śnieg nie może dostawać się
bokami oraz tyłem na scenę,
b) scena musi posiadać schody po obu jej stronach oraz mieć aktualne atesty
bezpieczeństwa,
c) stabilnej i zadaszonej reżyserki FOH min 3x3 ustawionej centralnie przed sceną
w odległości ok 25m umieszczonej na podeście o wysokości max 30cm,*
d) stabilnej i zadaszonej reżyserki MON min 3x3 ustawionej po prawej stronie sceny
(patrząc od frontu) o wysokości równej z podestem scenicznym.*
* Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z jednej z reżyserek.
2. Wymagania dotyczące nagłośnienia:
- nagłośnienia: wymagany jest trójdrożny system nagłośnieniowy line array z aktywnym
podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo - częstotliwościowej układu,
- wymagane jest dostarczenie minimum 8 kolumn typu line array o mocy nie mniejszej niż
3,5 kW na stronę,
- systemy średnio – wysokotonowe bezwzględnie podwieszone. Zawieszenia muszą posiadać
niezbędny atest,
- system nisko tonowy o mocy nie mniejszej niż 4kW zbudowany z 4 kolumn 1x18” lub 2
kolumn 2x18”,
- wykluczone są tzw. „domowe” produkcje, bez względu na jakość komponentów
znajdujących się w kolumnie głośnikowej, czy wzmacniaczu mocy,
- zapewnienia systemu monitorowanego złożonego z 6 kolumn typu wedge zbudowanych
w oparciu o głośnik 15” o mocy nie mniejszej niż 450 W,
- dostarczenie cyfrowego miksera zdolnego do obsłużenia 32 kanałów np.: Behringer X 32
wraz z dedykowanym spliterem,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę dynamiczną o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor
sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m.
Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.

- pełnego omikrofonowania zespołu wokalno-instrumentalnego złożonego z: perkusji, gitary
elektrycznej, gitary basowej, klawiszy oraz min 4 wokali przy użyciu mikrofonów
dedykowanych renomowanych producentów np.: AKG, Audio Technica, Shure, Sennheiser
(ridery zespołów zostaną dostarczone Wykonawcy na cztery dni przed uroczystością),
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 40 kW wraz z obsługą i paliwem lub zapewnienie
innego źródła zasilania,
- zapewnienie oświetlenia scenicznego: FRONT: 8 x PC1000 (lub równoważne w technologii
LED zapewniające taką samą moc światła), REAR: 6 x ruchoma głowa typu wash o mocy
nie mniejszej niż 280W i 8x sunstrip active,
- 1 odtwarzacza audio,
3. Dostarczenie, zapewnienie i ustawienie:
- zaplecza w postaci 3 namiotów o wymiarach 6x3m z oświetleniem, zabudowanych
z czterech stron,
- 2 podestów od frontu sceny o tej samej szerokości co scena, pierwszy o wysokości około
0,3-05m, drugi około 1 m.
- 3 namiotów w kolorze ecru o wymiarach 6x3m wraz z oświetleniem do wydawania
posiłków oraz ustawienie pod nimi podestów o wymiarach 18x1m o wysokości około 1m.
Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych oznakowań,
- barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 200mb,
- w przypadku temperatury otoczenia poniżej 5 stopni Celsjusza dostarczenie 4 szt.
nagrzewnic wraz z paliwem ustawionych poza sceną tłoczących ciepłe powietrze na scenę
za pomocą rur spiro w taki sposób żeby nie produkowały na scenie hałasu
uniemożliwiającego przeprowadzenie uroczystości,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
4. Zakres zamówienia obejmuje również sprzątniecie po zakończeniu wigilii w obrębie
ogrodzonego terenu.
5. Pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00.
6. Konstrukcje techniczne opisane w pkt 1 muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa.
Wykonawca będzie zobowiązany okazać w/w atesty na tydzień przed uroczystością.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich spraw związanych z opłatami
licencyjnymi za odtwarzaną muzykę pobieranymi przez instytucję zajmujące się
zarządzaniem prawami autorskimi.
8. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników licencjonowanej
agencji ochrony. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren imprezy na godzinę przed
jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu umowy z agencją ochrony na 14 dni przed uroczystością.
9. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie minimum
6 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. kurtki czarne/granatowe, spodnie czarne/granatowe.
Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę
w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny
wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
10. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na
terenie miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe.
Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania
organizacyjnego przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma
obowiązek odwieść pokrowce do magazynu Zamawiającego.
Zadanie 18 – 102. rocznica wyzwolenia Białegostoku w dniu 19 lutego 2021 r., o godz.
12:00 na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Białymstoku.

1. Usługa techniczna obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowanie czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- dostarczenie mównicy drewnianej z godłem państwowym (orzeł w kolorze srebrnym,
korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle w kolorze flagi
państwowej w układzie pionowym) - załącznik nr 1a,
- 2 namiotów jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej
niż 35m2. Namioty należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych, za które
uważa się deszcz lub śnieg. Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych
innych oznakowań.
- barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 25mb,
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak na 3
drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł drewnianych
możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt. – załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00,
- do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości w obrębie
ogrodzonego terenu.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w ilości minimum 3
osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania) w zależności
od pogody ubrane schludnie np. kurtki czarne/granatowe, spodnie czarne/granatowe.
Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę
w czasie realizacji zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny
wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością.
3. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie
miasta Białystok pokrowców, w celu założenia ich na barierki metalowe. Doprecyzowanie
liczby pokrowców zostanie określone telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego
przed uroczystością. Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odwieść
pokrowce do magazynu Zamawiającego.

Załącznik nr 1a do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Zdjęcie przedstawia mównicę drewnianą z godłem państwowym (orzeł w kolorze
srebrnym, korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle
w kolorze flagi państwowej w układzie pionowym).

Załącznik nr 1b do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Zdjęcie przedstawia stojak na drzewce do sztandarów
(stojak na 3 drzewce, stabilny, stalowy, ocynkowany).

