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Załącznik nr 7 

 

 

 

 

Najem, montaż, obsługa, demontaż hali namiotowej „Prezentacja kostiumów” z 

wyposażeniem. 
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1. Opis przeznaczenia i tryb funkcjonowania.  

Hala namiotowa – prezentacja kostiumów teatralnych do aukcji prowadzonej na scenie nr 3. 

Impreza otwarta dla szerokiej publiczności. 

2. Poszycie hali namiotowej. 

W proponowanej hali namiotowej poszycie musi być o niskim poziomie zużycia,  estetyczne, 

bez widocznych plam, pęknięć, przecięć, ewidentnie czyste.    

3. Podłoże montażowe hali namiotowej. 

Podłożem do montażu hali namiotowej jest zastana płyta chodnikowa w ciągu pieszym przed 

TN, lub w przypadku lokalizacji na parkingu kostka brukowa. 

4. Wymiary i lokalizacja hali namiotowej. 

Wymiary i lokalizację hali namiotowej zaznaczono na planie sytuacyjnym rys. 1. 

5. Podłoga w hali namiotowej. 

Podłoga panele drewniane na całej powierzchni, podłoga legarowana. 

6. Krata wewnętrza.  

Dodatkowy wystrój wnętrza hali namiotowej zamontowana do konstrukcji hali przestrzenna 

aluminiowa  konstrukcja (quadrosystem) o niski poziom zużycia, estetyczna, wolna od 

elementów montażowych z wcześniejszych realizacji. 

7. Oświetlenie hali namiotowej. 

Hala namiotowa wyposażona w oświetlenie efektowe. 

8. Montaż urządzeń scenicznych (oświetlenia,  elektroakustyki).  

Projektory oświetlenia efektowego montowane poprzez uchwyty atestowane i dodatkowo 

zabezpieczone linkami zabezpieczającymi atestowanymi.  Urządzenia montowane                           

do konstrukcji quadrosystemu. 

9. Dokumentacja techniczna hali namiotowej. 

Dokumentacja techniczna hali namiotowej musi spełniać warunki określone dla obiektu 

tymczasowego zgodnie z rozporządzeniem MSWiA dziennik ustaw z 2003 r. nr 121, poz. 1137 

z późniejszymi zmianami oraz musi posiadać obowiązujące certyfikaty, dopuszczenia.   

10. Montaż hali namiotowej z wyposażeniem 

Zamawiający przewidział montaż nocny hali namiotowej i wyposażenia 

11. Najazdy  kablowe. 

Ze względu na konieczność doprowadzenia  instalacji elektrycznych do hali namiotowej, która 

musi być przeprowadzona przez ulicę, winna  być wykonana i zabezpieczona odpowiednimi 

najazdami kablowymi.  
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HALA NAMIOTOWA „PREZENTACJA KOSTIUMÓW” 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Szczegóły zamienia 

1 wymiary 

szer. 5 m 

50 m
2
 dł. 10 m 

wys. ściany 3 m 

2 dach białe PCV     

3 ściany transparentne zwijane     

4 podłoga  tak   na całej powierzchni  

5 krata  quadrosytsem 10m do zamontowania oświetlenia  

6 wyposażenie namiotu 

manekiny 
 

po stronie Zamawiającego  

Podesty h = 60cm,               

100 cm x 200cm 16 szt. 

jako platforma 2 m x 8 m                     

do prezentacji kostiumów                    

na manekinach  

krzesło 1 szt.   

7 oświetlenie  

podświetlenie  

kostiumów ( 5 szt. 

projektorów 500W) 1 kpl. 

 zamontowane do 

quadrosytsemu 

 

Pawilon  „sprzedaż plakatów” 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Szczegóły zamienia 

1 wymiary 

szer. 5 m 

25 m
2
 dł. 5 m 

wys. ściany 3 m 

2 dach białe PCV     

3 ściany transparentne zwijane  1kpl   

4 podłoga  tak   na całej powierzchni  

5 wyposażenie pawilonu 
Podesty h = 60cm,               

100 cm x 200cm 
2 szt. 
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ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYKI HALA PREZENATCJA KOSTIUMÓW 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Szczegóły zamienia 

1 

system nagłośnieniowy 
szerokopasmowy o mocy                    
min. 2 x 300W 

  1 kpl.  

2 
mikser  min. 4 wejścia                                
i 2 wyjścia analogowe 

  1 kpl.   

3 
mikrofon bezprzewodowy                          
z nadajnikiem typu handheld  

  1 kpl.   

4 odtwarzacz CD/mp3   1 szt.   

5 
zasilanie systemu 
nagłośnieniowego  

  1 kpl.   

6 
komplet okablowania                           
do w/w zestawu  

  1 kpl.   

 


