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Promocja Województwa Opolskiego jest realizowana w ramach projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

Gminy Kluczbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

 

Kluczbork, dnia 25.03.2014 r. 
IE.042.3.2014.EB 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJ Ę ZADANIA PN . 
„Organizacja imprezy towarzyszącej obchodom Święta Województwa Opolskiego” 

 
Zapraszam do przedstawienia oferty na organizację imprezy promocyjnej towarzyszącej 
obchodom Święta Województwa Opolskiego realizowanej w ramach projektu „Opolskie 
kwitnące muzycznie III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zgodnie z poniŜszą specyfikacją. 
 
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
 
Miejsce: Kluczbork, Rynek 
Termin: 01 maja 2014r. po godz. 21:00 
Czas trwania: 15 minut 
 
Wynajęcie sprzętu (wraz z obsługą) niezbędnego do organizacji imprezy polegającej na 
pokazie laserowym prezentującym osiągnięcia województwa opolskiego i gminy Kluczbork.  
 
Charakterystyka wynajmowanego sprzętu: 
Parametry laserów zielonych do pokazu graficznego: 
a) dwa lasery zielone minimum 3 waty kaŜdy 
b) prędkość skanowania minimum 60000 pps kaŜdy 
 
Parametry laserów do części przestrzennej pokazu: 
a) laser centralny RGB minimum 12 wat 
b) lasery boczne zielone minimum 4 waty 
 
Lasery posiadać muszą prawidłowe oznaczenia, w tym CE, a operator laserów musi 
przedstawić stosowne zaświadczenie o przebytym szkoleniu z zakresu obsługi systemów 
laserowych do widowisk laserowych. 
 
System sterujący laserami posiadać musi moŜliwość ustawienia stref nad ludźmi dla promieni 
niebezpiecznych. 
 
Sprzęt jest niezbędny do zorganizowania pokazu laserowego prezentującego osiągnięcia 
województwa opolskiego i gminy Kluczbork. W skład pokazu wchodzi: 
1) przygotowanie i wykonanie 4 min. laserowej części graficznej pokazu 2 i 3D na bazie 

ustalonego i zaakceptowanego scenariusza z zamawiającym o tematyce nawiązującej do 
wejścia Polski do EU. 

Z uwagi na mnogość elementów część graficzna musi zostać napisana na minimum 
2 zielone systemy laserowe tworzące jeden spójny obraz o parametrach minimum 



120000pps. Finalna część graficzna musi zostać wygenerowana i przesłana do akceptacji 
zamawiającemu do dnia 25 kwietnia. 

 
2) przygotowanie i wykonanie 10 minutowej części przestrzennej pokazu napisanej na 

3 lasery w tym laser centralny kolorowy, i dwa lasery zielone połączonej z częścią 
graficzną, co łącznie daje 14 minutowy show. 

Część graficzna wyświetlona ma zostać na elewacji kamienic, podświetlonych 
oświetleniem architektonicznym typu LED RGBW, przy czym moc jednego urządzenia nie 
moŜe być mniejsza niŜ 700 wat (minimalna ilość oświetlaczy szt. 2). 

 
----------------------------------------------------------- 
 
 
Terminy dostarczenia wynajętego sprzętu: 01.05.2014 r. (Kluczbork, Rynek, po godz. 21:00) 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniŜsza cena - 100 %. 
 
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 28.03.2014 r. do godz. 12.00 w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2014r. o godz. 12.15 w Urzędzie Miejskim 
w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (pokój nr 138). 
 
Osoba do kontaktu – Grzegorz BłaŜewski (tel. kontaktowy: 77/ 418 3860) 
 
 
/-/ Jarosław Kielar 
Burmistrz Miasta Kluczborka 
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