URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia XI Gali
projektu „Produkt Warmia Mazury”, organizowanej przez Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego 25 września 2020 roku w godzinach 17:00-21:00 oraz
zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia, występu Artysty oraz konferansjera.
1) Opis zamówienia wynajmu pomieszczeń:
1. klimatyzowana sala na terenie Olsztyna dla około 300 osób (+/- 50 osób) wraz
ze sceną, przeznaczoną na koncert Artysty; sala koncertowa powinna być dostępna
od godziny 8:00 w celu rozstawienia materiałów promocyjnych przez
Zamawiającego oraz przeprowadzenia próby przez Artystę;
2. hol przeznaczony na rozstawienie cateringu dla około 300 osób (+/- 50 osób);
3. bezpłatna szatnia wraz z obsługą dla około 300 osób (+/- 50 osób);
4. zabezpieczona garderoba dla Artysty wraz z zespołem (około 15 osób) z dostępem
do toalet; garderoby powinny być wyposażone w lustro, krzesła, stolik oraz dwa
wieszaki stojące na ubrania lub mobilny stojak na ubrania;
5. bezpłatne toalety dla gości Wydarzenia;
6. czerwony dywan przed wejściem;
7. bezpłatny parking dla Artysty oraz gości Gali.
2) Wykonawca zapewni trwający 45-60 minut występ Artysty – Marcina Wyrostka
z kwartetem smyczkowym oraz zapewni elementy scenotechniczne wraz z ich
obsługą dostosowane do ridera technicznego (w załączeniu). Zamawiający uzgodnił
z Artystą honorarium w wysokości 26 445,00 zł brutto, które opłaca Wykonawca
(honorarium nie zawiera ZAiKS, opłaca go Wykonawca, w honorarium wliczony jest
transport Zespołu).
3) Wykonawca zapewni na Galę elementy scenotechniczne m.in. oświetlenie i dźwięk
(w tym fanfary i podkład muzyczny przed rozpoczęciem oficjalnej części Gali), ekran,
rzutnik, minimum cztery mikrofony na statywach oraz obsługę techniczną
gwarantującą synchronizację wszystkich tych elementów podczas Gali.
4) Wykonawca zleci prowadzenie Gali profesjonalnemu konferansjerowi związanemu
z Warmią i Mazurami. Zamawiający oszacował maksymalny koszt honorarium
profesjonalnego konferansjera do kwoty 4 000,00 zł brutto.
Do kosztów opisanych w punkcie 1 i 3 Wykonawca musi doliczyć uzgodnione koszty
honorarium Artysty i honorarium konferansjera oraz koszty ZAiKS.
Wszytkie wyżej wymienione koszty będą stanowiły wynagrodzenie Wykonawcy.
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