
Kulturalny Stary Rynek 2019 

(Regulamin) Ogłoszenie  

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 

Zamawiający: Estrada Poznańska zaprasza do złożenia oferty. 

1. Estrada Poznańska zaprasza do składania ofert w ramach projektu "Kulturalny 
Stary Rynek" na cykliczne wydarzenia kulturalne, które mają odbywać się na płycie 
Starego Rynku i uliczkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie płyty 
Starego Rynku w okresie 26 czerwiec - 13 wrzesień 2020 roku. Przez wydarzenia 
kulturalne rozumiemy: 

1. o charakterze familijnym, plenerowym, cyklicznym odbywające się w 
sekwencji, co najmniej trzy wydarzenia w okresie 26 czerwiec – 13 
wrzesień 2020 roku.  

2. interdyscyplinarne wydarzenia kulturalne takie jak:  
- małe formy koncertowe nie wymagające złożonej infrastruktury 
technicznej i dodatkowych zezwoleń, 
- wystawy plenerowe,  
- sztuki performatywne,  
- sztuki audiowizualne,  
- małe formy teatralne,  
- widowiska. 

3. Estrada udostępnia na czas trwania wydarzenia Scenę na Quadro wraz z 
przyłączem do prądu – udostępnienie rozdzielni 32 A (przy maksymalnym 
obciążenie instalacji 25 A i 1500KW). Koszty ewentualnego dodatkowego 
oświetlenia i nagłośnienia sceny pokrywa Przyjmujący zamówienie. 

4. W ramach projektu można planować wydarzenia na powstającej na 
Starym Rynku scenie „Scena na Quadro" (scena o wymiarach 5x6, 
zlokalizowana przy ścianie Galerii Miejskiej Arsenał). Preferowane terminy 
wydarzeń na Scenie na Quadro to: 26-28.06.2020, 03-05.07.2020, 
10-12.07.2020, 17-19.07.2020, 24-26.07.2020, 31.07.2020-02.08.2020, 
07-09.07.2020, 14-16.07.2020, 21-23.07.2020, 28-30.07.2020, 04-06.09.2020, 
11-12.09.2020 

2. Kwota przeznaczona na w/w projekty to 120 000 zł i nie obejmuje działań 
promocyjnych, które w całości będą realizowane przez Estradę Poznańską. Komisja 
konkursowa może udzielić wsparcia na poziomie nie niższym niż 75% 
wnioskowanej kwoty. 

3. Uzyskana w ramach projektu „Kulturalny Stary Rynek” kwota wypłacona zostanie 
w dwóch transzach. Wypłata pierwszej transzy (w wysokości 30%) nastąpi w 
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terminie 14 dni po podpisaniu Umowy z Estradą Poznańską. Wypłata drugiej transzy 
(w wysokości 70 %) nastąpi w terminie 14 dni po ostatnim wydarzeniu danego 
projektu oraz po zatwierdzeniu przez Estradę kosztorysu wynikowego. 

4. Oferta składana w ramach Kulturalnego Starego Rynku powinna zawierać: 
4.1 wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz skany dokumentów: 

 - aktualne potwierdzenie - wpisu oferenta do właściwego rejestru (KRS, 
CEIDG, itp.),  
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłatami dotyczącymi oferenta 
korzystającego z  mienia miejskiego na podstawie różnych tytułów prawnych, 
 - zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami z tytułu ubezpieczeń 
społecznych  (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania 
ofert), 
4.2 całkowity koszt przedsięwzięcia brutto oraz kosztorys wstępny według 
załączonego wzoru (Kosztorys wstępny wybranej oferty  może wymagać 
aktualizacji przed podpisaniem Umowy). 

 5. Terminy i miejsca  
 Termin realizacji zamówienia: 26 czerwca - 13 września 2020 r. 

 Miejsce wykonania: Stary Rynek i przyległe uliczki w Poznaniu 

 Kryterium oceny ofert: według karty oceny przedsięwzięcia  

 Ogłoszenie Konkursu: 10 lutego 2020 r. 

 Termin składania ofert: do 16 marca 2020 r. godz. 15:00 

 Ogłoszenie wyników: 13 kwietnia 2020 na stronie www.estrada.poznan.pl 

 Data podpisana umowy: do 31 maja 2020 r. 

 Termin związania umową: do 13 września 2020 r. 

 Oferty można składać: 

- drogą elektroniczną w plikach pdf  na adres – kulturalny@estrada.poznan.pl 

- pisemnie (tu należy załączyć także ofertę na nośniku w formie elektronicznej)  na 
adres lub osobiście:  
Estrada Poznańska 

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań 

Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane przez 
Zamawiającego. Liczy się data wpływu (do 16 marca 2020 r. godz. 15:00) 

 Osoba do kontaktu:  
  Piotr Żurowski snp@estrada.poznan.pl tel: 61/ 852 88 33 wew. 47 
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  Anna Rozmianiec a.rozmianiec@estrada.poznan.pl 509 160 457 

 6. Informacje dodatkowe: 

6.1 Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem. 

6.2 Zamawiający udzieli zamówień wykonawcom, których oferta zostanie wybrana. 

6.3 W przypadku ofert zawierających działania kilku podmiotów, musi zostać 
wybrany wiodący wykonawca, który składa wniosek i jest upoważniony do 
ewentualnego podpisania umowy z Estradą Poznańską. 

6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania 
przyczyn. 

6.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia ogłoszenia w 
każdym czasie bez podawania przyczyn. 

6.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania oferty. 

Rozliczenie projektów odbywa się wyłącznie na podstawie wystawionej Faktury. 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7. [Tryb pracy Komisji konkursowej i wybór ofert] 

7.1 Komisja Konkursowa składać się będzie: z trzech przedstawicieli Estrady 
Poznańskiej, jednego przedstawiciela Rady Osiedla Stare Miasto, jednego 
przedstawiciela Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz jednego 
przedstawiciela Wydziału Kultury UMP. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest 
przedstawiciel Estrady Poznańskiej. 

7.2 Po otrzymaniu wszystkich ofert, przewodniczący Komisji zarządza ocenę wniosków 
na posiedzeniu Komisji.  

7.3 Komisja konkursowa ocenia wniosek i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie 
wyboru ofert.  

7.4 Komisja konkursowa stosuje gradację złożonych ofert (tj. wyznacza ofertę nr 1, 2, 3, 
itd.) 

7.5 Komisja ocenia oferty według następujących kryteriów, przyznając punkty w ramach 
skali wskazanej poniżej: 
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7.6 O wyborze oferty decyduje łączna ilość uzyskanych punktów. Decyzja Komisji jest 
ostateczna, Wnioskodawcom nie przysługuje odwołanie się od decyzji Komisji.  

9. Informacja o wyborze ofert, które w sposób najpełniejszy spełniły kryteria konkursowe 
niniejszego Regulaminu oraz uzyskały najwyższą ocenę Komisji, zostanie zamieszczona 
na portalu internetowym Estrady Poznańskiej w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 r. 

Załączniki:  

• wzór umowy 

• wzór formularza ofertowego 

• karta oceny przedsięwzięcia 

• wzór kosztorysu – wstępny i wynikowy
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