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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wynajem urządzeń multimedialnych wraz z obsługą na potrzeby realizacji kin plenerowych z Budżetu 
Obywatelskiego w Krakowie  

I. Informacje ogólne: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń multimedialnych oraz nagłośnieniowych (w tym sprzętu 

umożliwiającego przeprowadzenie czterech pokazów z audiodeskrypcją) wraz z ich montażem, obsługą, 

demontażem, transportem, a także transportu oraz udostępnienia i ustawienia podczas pokazów sprzętu 

zapewnionego przez Zamawiającego, na potrzeby do realizacji kin plenerowych z Budżetu Obywatelskiego, 

które realizowane będą w Krakowie w terminach pomiędzy 02.07.2021 r. a 28.08.2021 r. 

2. Zamawiający nie zapewnia noclegów ani wyżywienia pracownikom Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapewnia teren na potrzeby realizacji wydarzenia, montażu oraz demontażu infrastruktury. 

Zamawiający zapewnia także przyłącz prądowy, który zlokalizowany będzie nie dalej niż 150m od miejsca 

wydarzenia. 

II. Wymagania: 
1. Cała infrastruktura musi zapewniać bezpieczne użytkowanie pod względem zachowania zasad bhp i p/poż. 

oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie wykonywanych czynności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich urządzeń potrzebnych do prawidłowego montażu i 

zabezpieczenia urządzeń multimedialnych oraz nagłośnieniowych.  

3. W przypadku poprowadzenia okablowania przez ciągi komunikacyjne lub miejsca widoczne musi być ono 

zabezpieczone najazdami kablowymi lub czarną taśmą zabezpieczającą. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również doprowadzenie zasilania do wszystkich wykorzystywanych urządzeń. 

III. Zestaw urządzeń: 
1. ekran o wymiarach 4,5-6m x 3-3,5m; konstrukcja aluminiowa lub dmuchany (z kompletem niezbędnych 

obciążeń), 

2. projektor multimedialny w formacie 16:9 i rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080. Musi się charakteryzować 

wysoką jakością oddania koloru, brakiem migotanie wraz z peryferiami, komputerem; 

3. system nagłośnieniowy w systemie stereofonicznym, co najmniej 1000 W na stronę, pozwalający na 

nagłośnienie widowni do 500 osób. 

4. System do audiodeskrypcji potrzebny na 4 pokazy w ramach Kina Muszla – Park Decjusza (dokładne daty 

pokazów zostaną określone w trybie roboczym) 

IV. Sprzęt Zamawiającego (odbiór sprzętu z magazynu Zamawiającego przed pierwszym pokazem, 
udostępnianie i ustawianie podczas pokazów, zwrot magazynu Zamawiającego po realizacji 
ostatniej projekcji – Wykonawca zobowiązany jest do magazynowania i zabezpieczenia sprzętu 
w pomieszczeniu suchym i zadaszonym) 

- do 150 leżaków, 

- koce 

- pufy 

- materiały promocyjne typy: flaga, winder, baner 

- dokładna lista zostanie przekazana Wykonawcy na 7 dni przed pierwszym pokazem 

V. Harmonogram: 
 

Kino Muszla - Park Decjusz Kino Bieżanów-Prokocim - MDK ul. Na Wrzosach 57  

soboty 
03.07.2021 
10.07.2021 
17.07.2021 
24.07.2021 
31.07.2021 
07.08.2021 
14.08.2021 
21.08.2021 
28.08.2021 

piątki 
02.07.2021 
09.07.2021 
16.07.2021 
23.06.2021 
30.07.2021 
06.08.2021 
13.08.2021 
20.08.2021 
 

 


