
Głubczyce, 5 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE
w związku z organizacją Dożynek Gminno-Powiatowych

w Głubczycach 25.08.2019 r.

Zamawiający: Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

Przedmiot zapytania

1. Scena  atestowana  wg  załącznika  zgodnie  z  wymaganiami  ridera  zespołu  Kamila
Bednarka „Bednarek & Piąty Element” (główna gwiazda), zadaszona, 12x10 m z oknem
min. 5,5 m z oraz schodami (z 3 stron) i wysłonięciem czarną siatką z 3 stron (boki oraz tył).
Wymagana  jest  dodatkowa  belka  lekkiej  konstrukcji  o  szerokości  8,5  m  ze  sprawnym
i szybkim mechanizmem opuszczania i podciągania do zawieszenia  elementów scenografii
zespołu i oświetlenia. Scena ma posiadać wygrodzenie płotkami ciężkimi. Płotki ogradzające
scenę  z  całym  zapleczem  +  droga  akustyk  -  scena.  Przód  sceny  wygrodzony  płotkami
ciężkimi  na  całej  długości.  System  P.A.,  F.O.H.,  monitor,  scena,  konstrukcja  dachu,
oświetlenie  wg  załącznika  (rider).  Organizator  zapewnia  przyłącze  zasilające  energii
elektrycznej,  natomiast  Wykonawca  zabezpiecza  we  własnym  zakresie  okablowanie
do miejsca z urządzeniami elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP). Scena
powinna być przygotowana do prób scenicznych do godziny 9:00 rano w dniu dożynek.

2. Zapewnienie  i  ustawienie  3  namiotów  stanowiących  garderoby  z  wyposażeniem  oraz
oświetleniem  wraz  z ławostołami  dla  1)   gwiazdy  wieczoru  wyposażenie  wg  ridera.
2) zespołów 3) lokalnych artystów i organizatora. Wyposażenie dla garderób 2 i 3: stół, lustro,
światło, krzesła, 2 wieszaki, 2 zgrzewki małych wód niegazowanych, kawa, herbata, kanapki,
ciasta.

3. Zapewnienie i ustawienie telebimu o wymiarach min. 3x4 m z obsługą.

4. Zapewnienie i ustawienie hali namiotowej na ok. 400 miejsc siedzących przy ławostołach
z oświetleniem z wydzieloną częścią zadaszoną.

5. Zapewnienie i ustawienie kabin sanitarnych typ TOI TOI – 8 szt. w tym: 2 tzw. VIP oraz 1 dla
osób niepełnosprawnych. Osobno TOI TOI VIP do wyłącznej dyspozycji głównej gwiazdy
wieczoru wg ridera. Za sceną powinny znaleźć się 2 zamykane kabiny TOI TOI VIP.

6. Zapewnienie  profesjonalnej  ochrony imprezy,  w tym powiększoną ilość ochrony jak przy
imprezie masowej w godzinach: od 18:00-01:00. Zabezpieczenie ochrony dla potrzeb obsługi
imprezy  oraz  ochrony  sceny i terenu  imprezy  (dotyczy  także  zaplecza  gastronomicznego)
w okresie  pomiędzy  zakończeniem  a rozpoczęciem.  Obsługę  przez  wykwalifikowanych
i przeszkolonych pracowników, także w zakresie BHP.

Do  obowiązków  ochrony  należy  ochrona  powierzonego  mienia  w  tym:  sceny  wraz
z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem, punktem mikserskim ustawionym na płycie,
namiotów artystów, zlokalizowane w strefie za sceną, samochodów obsługi i artystów, strefy
rozdzielającej  płytę  główną  od  płyty  bocznej,  terenu  wystawowego,  namiotu  biesiadnego
wraz  z  jego wyposażeniem,  namiotów i  stoisk gastronomicznych z  wyposażeniem,  stoisk
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handlowo-wystawienniczych, samochodów obsługi i wystawców, przenośnych toalet, miejsca
poboru  energii  elektrycznej.  Podejmowanie  interwencji  w przypadku zakłócania  porządku
publicznego  wraz  z  rejestracją  zajść  za  pomocą  urządzeń  rejestrujących  obraz  i  dźwięk,
zabezpieczenie imprezy poprzez uniemożliwienie wejścia na teren obiektu przez miejsca do
tego  niewyznaczone,  zabezpieczenie  i  prowadzenie  depozytu,  sprawdzanie  nieletnich  pod
względem nietrzeźwości a w przypadku stwierdzenia takiego stanu przekazanie nietrzeźwych
nieletnich straży miejskiej,  sprawdzanie stoisk gastronomicznych pod względem sprzedaży
alkoholu nieletnim a w przypadku stwierdzenia takiego stanu bezzwłoczne powiadomienie
organizatora  imprezy  i  straży  miejskiej  w  celu  spisania  protokołu  i  zamknięcia  stoiska
sprzedającego alkohol nieletnim oraz zadania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 611, ze zm.) i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2014 r. poz.1099) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie  wymogów,  jakie  powinni  spełniać  kierownik  do  spraw bezpieczeństwa,  służby
porządkowe  i  służby  informacyjne  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  183  poz.  1087).  Potwierdzone
przypadki zuchwałej kradzieży i  aktów wandalizmu w okresie objętym ochroną i wynikłe
z tego tytułu szkody, obciążają Wykonawcę.

7. Zapewnienie  cateringu  (garmażerka,  „swojskie  jadło”,  piwo,  lody,  napoje  itp.  –  szeroki
asortyment, fast food, dania z grilla, kebab, potrawy wegetariańskie i dla dzieci). W tym, po
min. 3 stanowiska dla napojów i min. 5 dla wyżywienia.

8. Propozycje  dwóch  gwiazd  wieczoru  i  kabaretu.  Mile  widziane  np.:  CLEO,  DOXXX,
UNIVERSE, Piotr Korolczyk lub inne podobne. Program dla każdego wykonawcy powinien
trwać  min.  od  1h-1,5  h.  W     odpowiedzi  na  ofertę,  prosimy  podać  cenę  dla  każdego  
z     wykonawców.  

Uwaga! Ceny występów winne zawierać: 
podatek, koszty hotelu, cateringu i ZAIKS. Występ godz. 17:00-20:00.

Występ głównej gwiazdy wieczoru w godz. 20:00-21:10 (max. 21:30)

9. Ustawienie atrakcji  nieodpłatnie dostępnych dla  dzieci  w formie „wesołego miasteczka”,
dmuchańców  z sektorami  do  zabaw  typu:  spider-man,  kule  wodne,  ciuchcia  stacjonarna,
karuzele itp. z personelem – minimalnie 5 stanowisk.

10. Przygotowanie i dystrybucja 150 bezpłatnych posiłków wśród uczestników wskazanych przez
Organizatora  na  podstawie  jego bonów z  możliwością  równoległej  realizacji  na  stoiskach
z cateringiem (swojskie jadło, kebab itp.). Obecność w godzinach 13:00-18:00.

Informacje uzupełniające

1. Termin złożenia oferty: do 15 kwietnia 2019 r. do godziny 11:00.

2. Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2019 r. godz. 12:00.

3. Termin realizacji zamówienia: 25 sierpnia 2019 r.

4. Warunki płatności: faktura VAT po zrealizowaniu zamówienia przelewem w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania.

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Mateusz Kitka, 77 485 30 21 w. 211.
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6. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie ww usług.

7. Ofertę  należy  sporządzić  w  formie  pisemnej  w  języku  polskim.  Dostarczyć  należy  do
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Głubczycach w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź
na zapytanie cenowe dotyczące organizacji Dożynek Gminno-Powiatowych Głubczyce 2019”.
Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną: um@glubczyce.pl

8. Rider zespołu Kamila Bednarka włączony jest jako załącznik przez Organizatora do umowy.
Niedopełnienie  przez  Wykonawcę  obsługi  jego  postanowień  i  wszelkie  za  tym  idące
konsekwencje (w tym odwołanie koncertu i związane z tym kary) ponosi Oferent.

9. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  realizowanych  postanowień  zapytania
cenowego i umowy w dniu dożynek ze szczególnym uwzględnieniem ridera głównej gwiazdy
wieczoru.

10. Oferta  powinna  zawierać  szczegółowy wykaz  sprzętu  wraz  z  parametrami.  Niedostarczenie
takiego wykazu w ofercie, będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niezgodność montowanego
sprzętu ze złożoną ofertą skutkować będzie brakiem płatności za usługę w części lub w całości,
oraz  w  przypadku  zgłoszenia  zastrzeżeń  przez  występujących  wykonawców  (niespełnienie
Riderów  technicznych  wykonawców)  skutkować  będzie  przeniesieniem  ewentualnych  kar
z organizatora (Zleceniodawcy) na wykonawcę usługi technicznej (Zleceniobiorcy).

11. Usługa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Usługobiorca  powinien  posiadać  ważną  licencję  na  wykonywanie  usługi.  Odpowiedzialność
za niedopełnienie  obowiązków należących do Usługobiorcy będzie spoczywała na nim wraz
z konsekwencjami.

Kryteria oceny ofert

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Organizatora, który
dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane
pod uwagę będą następujące kryteria oceny: 

1. Doświadczenie i profesjonalizm w organizacji imprez plenerowych.

Weryfikacja  spełnienia  tego  warunku  dokonywana  będzie  w  oparciu  o  dotychczasowe
realizowane  zamówienia.  Wykonawca  przedstawi  udokumentowane  referencje  z  organizacji
imprez plenerowych z ostatnich 3 lat przeprowadzonych w miejscowościach powyżej 25 tys.
mieszkańców, w tym co najmniej 3 o charakterze imprezy masowej.

Wykonawca,  w  celu  potwierdzenia,  że  spełnia  warunek  dotyczący  posiadania  wiedzy
i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),
wykonał minimum dwie usługi przedmiotem których była organizacja imprezy plenerowej o
charakterze kulturalnym.

2. Atrakcyjność i cena programu artystycznego.

3. Atrakcyjność proponowanego menu pod względem różnorodności.

Każda dodatkowa propozycja np. piwa rzemieślnicze, dania wegetariańskie, specjalne menu dla
dzieci będzie mile widziana.

4. Doświadczenie w organizacji usług gastronomicznych.
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Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym w zakresie objętym ofertą.

2. Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  zapewniającym  właściwe  wykonanie  usług
będących przedmiotem oferty i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej płynność świadczenia usługi.

4. Posiadają  doświadczenie  w  organizacji  usług  gastronomicznych  na  min.  dwóch  imprezach
plenerowych o charakterze kulturalnym.

5. Oświadczenie o posiadaniu polisy OC o min. wartości 250 000 zł.
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Wycena ogólna

1. Nazwa Oferenta ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Adres Oferenta ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. NIP / REGON..........................................................................................................................................

4. Nr rachunku bankowego ........................................................................................................................

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

– cenę netto ..................................................................................................................................... zł.

(słownie: ............................................................................................................................................

– podatek VAT ……….. % tj. ........................................................................................................ zł.

(słownie: ............................................................................................................................................

– cenę brutto ................................................................................................................................... zł.

(słownie: ............................................................................................................................................

6.  Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  nie  wnoszę  do  niego
zastrzeżeń.

7. Termin realizacji zamówienia ............................................................................................................

8. Kserokopia ubezpieczenia i polisy OC wraz z referencjami z ostatnich 3 lat.

9. Wyrażam zgodę na proponowane w zapytaniu cenowym warunki płatności.

Data, pieczęć i podpis Oferenta

UWAGA! 

DO WYCENY OGÓLNEJ PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ WYCENĘ SZCZEGÓŁOWĄ 
– ROZWINIĘTĄ KALKULACJĘ PUNKTÓW 1-10 ZAPYTANIA (wraz z podaniem cen

netto, podatku VAT i cen brutto). Każda pozycja oddzielnie (np. punkt 8 a…, b…, c… itd.). 
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BEDNAREK & PIĄTY ELEMENT – WYMAGANIA TECHNICZNE 2018

DŹWIĘK

P.A.

1. System nagłośnieniowy musi być podwieszany. Złożony z takich samych modułów producenta o 
uznanej reputacji. Dobrany proporcjonalnie do nagłaśnianego audytorium. Minimum trójdrożny z 
osobnym dedykowanym subbasem sterowanym z wysyłki AUX. 

2. Nie akceptujemy instalacji w której występują wzmacniacze mocy, procesory DSP oraz inne 
elementy nie przewidziane przez producenta danego zestawu głośnikowego. Nie akceptujemy 
systemów niemarkowych „domowej” produkcji. Nie akceptujemy nagłośnienia typu compact 
line array na plenerach oraz w halach widowiskowo-sportowych.

3. System musi równomiernie pokrywać dźwiękiem (o poziomie minimum 105 dB A SPL mierzonym 
na stanowisku FOH) całe audytorium bez słyszalnych zniekształceń.

4. Jeżeli główny system nie pokrywa terenu przed sceną w zakresie wysokich częstotliwości 
bezwzględnie wymagany jest FRONTFILL!!! Gdy audytorium jest na tyle szerokie, że główny 
system nie pokrywa zewnętrznych sektorów publiczności bezwzględnie wymagany jest 
OUTFILL!!! Preferujemy sterowanie frontfilem i outfilem przez procesor główny systemu 
nagłośnieniowego z pominięciem konsolety FOH.

5. System nagłośnieniowy musi być przygotowany i wystrojony przed przybyciem zespołu.
6. Wymagana jest stała obecność ekipy technicznej podczas instalacji zespołu, prób oraz koncertu.

F.O.H.

1. Zespół przyjeżdża z własną konsoletą FOH Midas Pro2C oraz stage rack DL251.
2. Wymagamy miejsca na konsoletę pod zadaszonym stanowiskiem FOH o minimalnej powierzchni 

2,0x1,5m
3. Wymagamy zapewnienia dwóch skrętek Cat5e lub Cat6 do połączenia konsolety ze stanowiskiem 

monitorowym. 
W przypadku braku skrętek zespół może zapewnić nieodpłatnie własne. W takiej sytuacji ich 
rozwinięcie przed próbą oraz zwinięcie, bezpośrednio po koncercie, należy do obowiązków firmy 
nagłośnieniowej. Dysponujemy skrętkami Cat5e o długości 60m.

4. Prosimy o przygotowanie case (ze sprawnymi hamulcami na 2 kołach) pod konsoletę o powierzchni 
ok. 1x0,6m i wysokości ok. 0,8-0,9m oraz case o wysokości ok. 0.8m do ustawienia na nim 
standartowego racka 5U.

5. Mikser powinien być ustawiony na środku audytorium, w osi sceny, na ziemi lub na podeście           
o jak najniższej możliwej wysokości. Nie dopuszczamy ustawienia konsolety z boku audytorium,      
we wnękach, osobnych pomieszczeniach, na scenie.

6. Wszystkie instrumenty, według input listy zespołu firma nagłośnieniowa podłącza do naszego    
stage rack DL251 umieszczonego na stanowisku monitorowym.

MONITOR.

1. Zespół przyjeżdża z własną konsoletą monitorową Midas Pro2C.
2. Wymagamy miejsca na konsoletę o minimalnej powierzchni 2,0x1,5m. Stanowisko monitorowe 

musi mieć własne zadaszenie. Nie zgadzamy się na umiejscowienie konsolety poza zadaszeniem 
stanowiska monitorowego.

3. Prosimy o przygotowanie case (ze sprawnymi hamulcami na 2 kołach) pod konsoletę o powierzchni 
ok. 1x0,6m i wysokości ok. 0,8-0,9m.

4. Stanowisko monitorowe powinno być umieszczone po prawej stronie sceny patrząc od widowni      
w miejscu zapewniającym realizatorowi kontakt wzrokowy ze wszystkimi muzykami oraz 
technikiem zespołu.

Wymagamy zapewnienia:
1. Ucho bezprzewodowe SHURE PSM900/1000 lub SENNHEISER EW300 IEM 5 sztuk stereo (bez 

słuchawek).  
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2. Okablowanie XLR w ilości 14 szt. 5m lub kabel wieloparowy do połączenia konsolety monitorowej 
z systemem odsłuchowym. (część zestawów IEM przywozimy ze sobą)

3. Okablowanie XLR do podłączenia monitorów kablowych (mikserków) na scenie z konsoletą 
monitorową w ilości: 2x20m, 2x15m.

4. Dwa mikrofony Audiotechnica AT8035 / AT897 lub równoważne, ze statywami. (ch. 47 i 48 na 
input liście)

5. Jeden niski statyw mikrofonowy.

INNE.

1. Na froncie sceny nie mogą znajdować się żadne urządzenia. Przed występem zespołu firma 
nagłośnieniowa musi usunąć z frontu sceny wszystkie monitory podłogowe oraz wszelkiego rodzaju 
okablowanie.

2. Wszystkie połączenia kablowe zespołu muszą być przeprowadzone tyłem sceny.
3. System nagłośnieniowy nie może być podwieszony w oknie sceny.
4. FRONTFILL nie może znajdować się na scenie.

SCENA I ZADASZENIE

SCENA.

1. Minimalne wymiary sceny to 10m x 8m i wysokości 1,4m.
2. Wysokość okna sceny powinno wynosić min.5,5m.
3. Wymagamy trzech stabilnych podestów wysłoniętych od frontu i po bokach czarnym 

materiałem.
- podest o wymiarach 3m x 2m  wysokość 1,5m (perkusja)
- podest o wymiarach 2m x 2m  wysokość 0,4m (lewy klawisz)
- podest o wymiarach 2m x 2m  wysokość 0,4m (prawy klawisz)
W sytuacji, gdy podesty nie mogą zostać na swoich pozycjach po naszej próbie, wymagamy 
podestów mobilnych (rizerów), ze sprawnym hamulcem na każdym zewnętrznym kole.
Nie ma możliwości przesuwania podestów po próbie, gdy nie są one mobilne.

4. Do podestu pod perkusję wymagamy centralnie z tyłu schodów lub adekwatnej konstrukcji z case.
5. Stanowisko monitorowe  znajduje się z prawej strony sceny patrząc  ze stanowiska FOH, 

analogicznie z lewej strony znajduje się stanowisko technika zespołu. Stanowiska te nie mogą 
znajdować się w świetle sceny, muszą być zadaszone i osłonięte z trzech stron.

6. Przód oraz boki sceny muszą być wysłonięte czarnym materiałem.
7. Po obu stronach oraz z tyłu sceny muszą znajdować się stabilne schody.

 
KONSTRUKCJA DACHU.

1. Konstrukcja dachu powinna zapewniać minimum 5,5m okna sceny, musi być wysłonięta z tyłu i 
obydwu boków czarną siatką zabezpieczającą przed deszczem i wiatrem.

2. Konstrukcja dachu wymaga zastosowania dodatkowej belki do podwieszenia oświetlenia. Belka ta 
powinna być podwieszona zgodnie z plotem, czyli 2m od tylnej belki i na tej samej wysokości.

3. Wymagana jest dodatkowa belka lekkiej konstrukcji o szerokości 8,5m ze sprawnym i szybkim
mechanizmem opuszczania i podciągania do zawieszenia elementów scenografii zespołu - trzy 
pasy horyzontu o szerokości 1,5m każdy.

INNE.
W przypadku imprez plenerowych w najbliższym otoczeniu sceny musi znajdować się toaleta typu 
TioToi do wyłącznej dyspozycji wykonawcy. Toaleta musi być przygotowana przed przyjazdem 
techniki wykonawcy na próbę. Wc musi być zamykane a klucz przekazany przedstawicielowi 
zespołu. Toaleta musi być niewidoczna z pozycji publiczności.
Przy każdym wejściu na scenę musi znajdować się przynajmniej jeden pracownik ochrony.
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OŚWIETLENIE
 KONSOLETA.

1. Tylko GrandMA 2,  ustawiona na środku ok 20m od sceny na podeście o wys. 30cm.

URZĄDZENIA.

1. W 100% sprawne, działające, w pełni nadające się do użytku; urządzenia powinny posiadać osobny 
adres DMX, jednakowe gobosy, tarcze z kolorami oraz żarówki.

SUNSTRIPE.

1. Rozwieszone wg plotu, w jednym kierunku, każdy na osobnym adresie. Dla wiszących pierwszy 
kanał u dołu, dla leżących na podestach pierwszy kanał z lewej strony.

LISTA URZĄDZEŃ.

12  x  Robe Robin Pointe mode 1
16  x  Robe Robin 600/800  (mode 1), Robe Ledbeam 1000, Martin Quantum wash
          (extendet)
6    x  Atomic 3000 ( 4 channel)
8    x  Blinder 4 x 650 dwe
4    x  hazer + wentylator !
12  x  sunstripe active ( 10 channel )
3    x  Par 64 (cp 61)
1    x  GrandMA 2 Light

 5    x  sunstripe active – w przypadku gdy scena posiada wybieg!

INNE.

1. Belkę do podwieszenia elementów scenografii należy podciągnąć bezpośrednio przed koncertem i 
opuścić zaraz po jego zakończeniu.

2. Pod podestem perkusisty proszę przygotować zasilanie (3 gniazdka jednofazowe ) oraz linię dmx 
(2kanały) do podłączenia urządzeń przywiezionych przez zespół ( 2 x  dimmer 2.6kw)

3. Podczas trwania próby oraz koncertu konieczna jest obecność co najmniej jednego technika z firmy 
oświetleniowej w pobliżu realizatorki.

4. Jeżeli scena posiada wybieg konieczne będą dodatkowe 5szt. sunstripe w celu doświetlenia artysty!
5. Zabrania się zawieszania na scenie i w jej obrębie banerów reklamowych bez uprzedniej konsultacji 

z managmentem.
6. Wszelkie źródła światła (lampy, latarnie, świecące reklamy) należy wyłączyć na czas występu 

zespołu.
7. W razie innej konfiguracji oświetlenia, lub zastosowania zamienników urządzeń proszę o przesłanie 

propozycji mailem.
8. W przypadku 100% spełnionego rideru czas próby (programowania światła) wynosi dwie godziny. 

W przypadku zastosowania zamienników lub innej konfiguracji czas ten się wydłuża do około 
czterech godzin.

9. Rider ten dotyczy scen o wymiarach nie większych jak 12m x 10m .
10. W przypadku festiwali oraz większych scen ilość urządzeń oraz rozmieszczenie ustalimy 

indywidualnie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
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STAGE HANDS

Wymagamy zapewnienia sześciu silnych, wypoczętych i trzeźwych osób do wyładunku 
sprzętu zespołu przed próbą techniczną i załadunku po zakończeniu demontażu sprzętu 
zespołu po koncercie.

KONTAKT

1. W razie pytań, wątpliwości, bądź problemów ze spełnieniem ridera, prosimy o kontakt.

2. Czas montażu zespołu na scenie i próby wynosi trzy godziny godziny.

3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy odstępstwa od ridera, prosimy o kontakt z minimum
miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Na minimum czternaście dni przed koncertem, wymagany jest kontakt telefoniczny z 
technikami i realizatorami zespołu oraz przysłanie szczegółowej listy sprzętu nagłośnieniowego
i oświetleniowego, który będzie użyty do realizacji koncertu na adresy e-mail poszczególnych 
członków ekipy.

5. Rider zawiera pięć stron tekstu oraz sześć stron rysunków.

 
KONTAKTY.

Dźwięk: Adam „Ołówek” Hołysz
Tel. + 48 513 157 619
adamholysz@wp.pl

Technika sceny\podesty: Gwidon „Bocian” Muszyński
Tel. +48 731 88 55 88
gwidon.muszynski@gmail.com

Światło: Marcin „Martin” Czok
Tel. +48 609 097 400
martinczok@gmail.com

Monitor\Technika sceny: Franciszek „Franz” Szyszkowski
Tel. +48 509 207 691
flopuch@wp.pl
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BEDNAREK & PIĄTY ELEMENT- INPUT LIST 2018

Wszystkie instrumenty według poniższej input listy firma nagłośnieniowa podłącza do naszego          
stage rack DL251. Na kanałach  z pogrubioną czcionką nazwy mikrofonu nie akceptujemy zamienników!!!

CH INSTRUMENT MIC\DI STATYW

1 Stopa Shure BETA91A -

2 Werbel góra  Sennheiser E904 / E604 -

3 Werbel dół Sennheiser E904 / E604 -

4 Werbel 2 Sennheiser E904 / E604 -

5 Timbales Sennheiser E904 / E604 -

6 Hihat SHURE SM81 Niski

7 Hihat 2 SHURE SM81 Niski

8 Tom 1 Sennheiser E904 / E604 -

9 Tom 2 Sennheiser E904 / E604 -

10 Tom 3 Sennheiser E904 / E604 -

11 OV L AKG C414  /  Audio-Technica AT4040 / 2020 Niski

12 OV R AKG C414  /  Audio-Technica AT4040 / 2020 Niski

13 PC Choir L (rack DR) XLR -

14 PC Choir R (rack DR) XLR -

15 PC Key L (rack DR) XLR -

16 PC Key R (rack DR) XLR -

17 Bass XLR -

18 Gitara el. Sennheiser E906 WŁASNY -

19 Gitara el. Sennheiser E906 Niski

20 Gitara ACC DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

21 Piano L DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

22 Piano R DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

23 Organy L DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

24 Organy R DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

25 Synth L DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

26 Synth R DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

27 Loop L DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

28 Loop R DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

29 Yamaha L DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

30 Yamaha R DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

31 Korg L DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

32 Korg R DI-BOX AKTYWNY WŁASNY -

33 Trąbka Audiotechnica ATM350 / DPA4099 -

34 Saksofon Audiotechnica ATM350 / DPA4099 -

35 VOC Kamil Bednarek SHURE UR DPA D'FACTO WŁASNY -

36 VOC Staff SHURE UR DPA D'FACTO WŁASNY -

37 Cajon LO SHURE BETA52 / EV N/D 868 / Audix D6 Niski

38 Cajon HI SHURE SM57 Niski

39 ACC Kamil DI-BOX AKTYWNY -

46 Click (rack DR) XLR -

47 Ambient Audio-Technica AT8035 / AT897 Niski

48 Ambient Audio-Technica AT8035 / AT897 Niski
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Zespół BEDNAREK-Wymagania techniczne-GARDEROBA 
 

Garderoba powinna wyposażona być w niezbędne dla artystów przedmioty 
użytku osobistego: 
 
Lustro, 
Ręcznik (bawełniany / tetrowy) x 10szt, 
Ręcznik papierowy x 2 szt, 
Talerzyki, kubki, sztućce (plastik), 
Krzesła x 17szt, 
Suszarka do włosów, 
Farelka (grzejnik elektryczny), 
Gniazdko do prądu x 4szt. 
 

Ponadto w garderobie powinny znajdować się następujące artykuły 
spożywcze: 
 
Napoje: 
-woda niegazowana, butelka 0,5 l x 72szt, 
-kawa (mleko, cukier), 
-herbata zielona / herbata czarna/ herbata owocowa (cytryna), 
-coca-cola, butelka 0,5 l x 8szt, 
-sprite, butelka 0,5 l x 8szt, 
-sok jabłkowy, buletka 1 l x 6szt, 
-sok pomarańczowy, butelka 1l x 6szt,  
-red bull x 20szt. 
 
Żywność: 
-kanapki (ser, szynka, pomidor, ogórek), 
-ciastka (jeżyki, delicje, markizy) 
-owoce ( banany, jabłka, winogron, nektarynki etc.) 
-zestaw obiadowy x 17szt (ciepły posiłek)  składający się z dwóch dań, z czego 4 szt 
to zestawy wegeńskie,  a 2 szt drugiego dania obowiązkowo pierś z kurczaka. 
Pozostałe zestawy do omówienia na miejscu 
 
Dziękujemy ślicznie. 
Do zobaczenia w garderobie i na koncercie J 
 
 
	


